
 

Femte møde torsdag d. 21. feb. 2023 kl. 13-16 på Aarhus Rådhus 

 

Der vil være frokost i receptionslokalet på Rådhuset fra 12.30-13.  

 

Indbudte Område Nord: Jakub Balog, Leonora Natalie Dalvang, Mathilde Klejs Pedersen, 

Niels Peter Rasmussen, Rebecca Bjerrum, Sarah Ravn Iversen, Simon Riis 

Carlsen, Storm Søttrup Nielsen, Asbjørn Pill Larsen, Mads Skovlund Pedersen 

 

Område Syd: Mohamed Daydine Daylamine Himidi, Oskar Kristensen Risborg, 

Laura Wamberg Nielsen, Lærke Overballe Hansen, Maia Cornett Pedersen, Vil- 

lads Frandsen, Nana Agersbæk 

 

Område Sydvest: Linda Zhao, Sophie Clementine Warner, Vigga Gytz Ammitz- 

bøll, Astrid Agerskov Andersen, Marius Kjær Sørensen 

 

Område Vest: Anouk Mus, Ingrid Sofie Frich, Jada Jensen Kufour, Mads 

Stubkjær Madsen, Rakel Ariel Wegeberg Nebel, Vigga Sø Andersen, Frida Lyly 

Nguyen Pedersen, Therese Odgaard Nielsen 

 

Område Øst: Asbjørn Longfors, Sebastian Slipsager Hedegaard, Simone Pagh Pe- 

tersen, Alice Christensen 

 

Børne- og ungebyrådets sekretariat: Emilie Vindfeldt-Bottke  

Afbud Rebecca, Mohammed, Leonora, Mona, Lærke, Laura, Asbjørn P. og Maia 

Suppleret ind  Mads 

 

 

 

1. Velkomst (13-13.05) 

Jada, Nana, Najma, David og Carolina har trukket sig fra børne- og ungebyrådet. Marius, 

Therese, Frida, Alice og Asbjørn får derved fast plads i byrådet. 

 

2. Invitationer og praktiske informationer (13.05-13.20) 

1. Opdatering på workshop om de 7 vilde problemer: Unges mentale helbred 

Linda opdaterede på workshoppen,  om fortalte om de forskellige øvelser, de havde 

lavet der.  

2. Opdatering på første forslag ” Bedre undervisning om diagnoser og mere 

støtteundervisninger i klasserne” 

Der blev informeret om, at børne- og ungebyrådets første forslag er det voksne byråds 

dagsorden på deres møde d. 22. feb.  

3. Opdatering på forslag fra sidste byrådsperiode ”Mere kunst i byrummet” 

Forslaget blev delvist vedtaget. Der skal arbejdes videre med at stille offentlige pladser 

til rådighed for kunst. 



 

4. Invitation til workshop om uddannelsesvejledning 

Vi er blevet en inviteret til en workshop om uddannelsesvejledning qua et 

tidligere forslag. Mere information om arrangementet tilgår til næste 

byrådsmøde. 

5. Invitation til deltagelse i podcast (bilag 1) 

Aarhus kommune har en podcast, hvor man taler om hvad man laver i 

ungebyrådet. Mads M., Mathilde, Anouk deltager på vegne af BUB. 

6. Reminder om kommende møder 

Der blev givet en reminder om kommende aktiviteter i Børne- og ungebyrådet. 

7. Invitation til at besøge Marselis Spejdergruppe 

Mads M. og Linda besøger spejdergruppen 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

3. Gruppearbejde om tredje forslag (13.20-14.00) 

Ved byrådsmødet i december besluttede ungebyrødderne, at tredje forslag skal omhandle 

grønne initiativer i kommunen eller et kommunalt klimaevent. Til dette møde blev der 

snakket om, hvad forslaget skal indeholde.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mathilde, Jakub, Sophie, Asbjørn l., Linda, 

Alice, Simon, Vigga A som mødes hos ÅUF onsdag d. 8. marts kl.16-17.30. 

 

- Pause (14.00-

14.15) 

 

4. Gruppearbejde om kommunalt bøvl (14.15- 14.35) 

Ungebyrådet sidder i Borgerservices ungenetværk. For at kvalificere arbejdet i netværket 

diskuterede de unge spørgsmålet ” Hvor møder unge bøvl i mødet med Aarhus Kommune 

eller andre dele af den offentlige sektor?” 

 

5. Drøftelse af kommunalt bøvl (14.35-14.45) 

Grupperne præsenterede pointerne fra gruppearbejdet her, så deltagerne i netværket kan 

tage det med til næste møde. 

 

Gruppe 1:  

De snakkede om, at der skal være en mere glidende overgang fra 14 år til 15 år. Der er 

mange ting, der sker når man bliver 15 år, og det kan være lidt meget. Mere glidende 

overgang i hvad forældre og man selv skal stå for nu. 

 

Gruppe 2:  

Borgerservice må genre blive nemmere for unge, eller for alle generelt.  

 

Gruppe 3: 

De snakkede meget om Midt trafik. Offentlig transport skal være bedre at håndtere. Det skal 

være nemmere med MitID og nemmere at forstå hvordan feriepenge fungere. 



 

 

Gruppe 4:  

DoKK1 har meget potentiale, så det kunne være fedt at lave mere der. I 9. 

klasse får man ikke tidligt nok information om gymnasier og 

erhvervsuddannelser. 

 

 

6. Debat og beslutning om andet forslag (14.45-15.05) 

Børne- og ungebyrådet drøftede udkastet til andet forslag: «Bedre udeområder til unge». 

Forslaget er lavet på baggrund af jeres inputs på de seneste byrådsmøder og 

arbejdsgruppemødet.  

Forslaget blev vedtaget med nedenstående rettelse. 

En tilføjelse af ordet «selvom», i første afsnit af motivationen til anden del af forslaget. 

 

Der er ydermere blevet skrevet en klumme om forslaget. Det blev besluttet at sende 

klummen ind med nedenstående rettelser. 

Fjerne solen skinner et af de to steder det står.  

Ændre At være ung i aarhus lyder fedt til i stedet for er fedt.  

Tilføje et eksempel med lys  

Flette sidste spalte mere ind i teksten. 

 

 

- Pause (15.05-

15.15) – 

 

 

7. Gruppearbejde om idéer til fjerde forslag (15.15-15.35) 

Grupperne drøftede idéer til, hvad Børne- og ungebyrådets fjerde forslag skal omhandle. 

 

 

8. Debat og valg af emne til fjerde forslag (15.35-15.55) 

Alle grupper præsenterede deres idéer og afslytningsvist blev der stemt om hvilket emne, 

som de skal arbejde med. 

Gruppe 1: Gratis bind og tamponer på skolerne. 

Gruppe 2: Tidligere screening for talblindhed 

Gruppe 3: Flere børneinstitttioner på besøg på kommunens plejehjem 

Gruppe 4: Mere biodiversitet i byen 

Gruppe 5: Øget hjem til transkønnede 

 

Beslutning: Fjerde forslag bliver at flere børneinstitutioner, som børnehaver skal besøge 

plejehjem. 

 

Hvad er det videre arbejde: På næste møde kommer vi til at have en workshop omkring 



 

indholdet af fjerde forslag. 

 

9. Mødeafslutning (15.55-16.00) 


