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Fredag d. 16. september kl. 16.00:  
Deadline for tilmelding som ungebyrådskan-

didat. Navn, skole, mail og telefonnummer 

på kandidaten skal være UngiAarhus i hænde 

inden kl. 14.00. Samtidig skal forældretilla-

delsen være givet til kandidaten.

24.-25. september: 
UngiAarhus afholder intro-weekend i sena-

terne, hvor videoerne til opstillingen også 

skydes. 

Mandag d. 26. september kl. 16.30-19.00:  
Opsamlingsvideo-workshop hos Århus Ung-

dommens Fællesråd, ÅUF (valgtekst, billede 

og valgvideo)

Mandag d. 26. sep. kl. 19.00:  
Deadline for indsendelse af valgmateriale 

til ÅUF (De unges opgave sammen med 

UngiAarhus)

Mandag d. 26. september kl. 16.00:  
Deadline for kontaktlærere for indsendelse af 

tidspunkt for valg og valgform (elektronisk eller 

manuelt) til ÅUF: emilie@aauf.dk 

Uge 40: 3.-7.oktober:   
Valg til Børne- og ungebyrådet på alle skoler i 

Aarhus. Deadline for indsendelse af stemmer 

til ÅUF: fredag kl. 12.00 

12. oktober kl. 8.30-19.00:  
Introdag for de nyvalgte ungebyrådsmedlem-

mer i FO-Byen

31.oktober kl. 12.30-16.00:  
1. Børne- og ungebyrådsmøde i Byrådssalen

Vigtige datoer
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Kort om 
Børne- og  

ungebyrådet

Antal medlemmer: 

31 + suppleanter 

Der vælges kandidater for hele området, og 

skolerne afholder elektronisk eller manuelt 

valg. I 2022 er mandatfordelingen (udreg-

nes efter antal børn i alderen 0-18 år):
Medlemmernes og de 

stemmeberettigedes alder: 

7. klasse - 17 år

Nord: 7 mandater

Syd: 7 mandater

Øst: 6 mandater

Vest: 6 mandater

Sydvest: 5 mandater

Dertil vælges op til 9 suppleanter.

Børne- og ungebyrådet kan sende forslag til det 

voksne byråd, som byrådet har forpligtet sig til 

at behandle. Alle børn og unge opfordres til at 

sende forslag ind, som Børne- og ungebyrådet 

kan behandle. Det kan gøres på: 

ungebyraad@ungebyraad.dk.

Børne- og ungebyrådet mødes 

med hele det voksne byråd 

mindst én gang om året - det 

sker på Dialogmødet i marts. 
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Børne- og ungebyrådet i Aarhus afholder i 2022/2023 

syv ordinære møder fra oktober til maj. Møderne 

afholdes primært i byrådssalen på Aarhus Rådhus, og 

er typisk inddelt i hhv. debat i salen, gruppearbejde 

og oplæg fra eksterne, der har indsigt i et emne. Ud 

over møderne holdes der arbejdsgruppe- og udvalgs-

møder og sociale aktiviteter. 

Møderne i Børne- og ungebyrådet varer fra kl. 12.30-

16. Medlemmerne af Børne- og ungebyrådet har 

lovligt fravær fra skolegang i folkeskolen, når der er 

byrådsmøder.

På møderne behandler Børne- og ungebyrådet de 

emner, som de har valgt at beskæftige sig med. 

Dette udmønter sig i, at Børne- og ungebyrådet i 

løbet af året fremsender forslag til Byrådet i Aarhus.

Dagsorden til møderne sendes til de unge og kan 

findes på hjemmesiden. Denne dagsorden drøfter 

senaterne i UngiAarhus på et senatmøde. Senatets 

funktion er at forberede medlemmerne af Børne- og 

ungebyrådet så godt som muligt før mødet i byråds-

salen og sikre, at de unge får debatteret emnerne og 

problemstillingerne med andre unge fra områderne.

Om møderne
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3. møde 

15. december 2022                                    

5. møde

7. møde

4. møde
Dialogmøde 
med Aarhus 

byråd

Uddan- 
nelses- 
døgn

6. møde 

Børne- og ungebyråds-
møder 2022/23

Introdag 1. møde 2. møde

12.oktober 2022

Marts 2023

April 2023

Februar 2023 

Maj 2023

31. oktober 2022

Januar 2023

17. november 2022                                       4.-5. november 2022                                       
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Alle unge, der ønsker at sidde i Børne- og ungebyrå-

det, skal også deltage i senatets møder. Her drøfter 

de punkter på dagsordenen med en større gruppe 

unge for at kvalificere input og sikre en bredere 

repræsentation ind i Børne- og ungebyrådsmøderne. 

I UngiAarhus har alle unge i alderen 7. klasse til 18 år 

mulighed for at blive en del af senatet, og der er ikke 

valg til dette forum. Tilmelding sker på Ungdomssko-

len i UngiAarhus eller til den lokale ungdomsskoleko-

ordinator.

De unge i senatet råder over en pulje penge til triv-

selsfremmende eller udviklende aktiviteter for unge 

i lokalområdet. Deltagerne bliver desuden inviteret 

på særlige inspirationsture, workshops, folkemødet 

på Bornholm, og får som de første tilbuddet om at 

deltage i udvalgte bydækkende rejser, events m.m. Se 

hvad tidligere senatsmedlemmer synes om arbejdet 

i Senatet her.

Senatet
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Kandidater melder sig til skolens kontaktlærer, som giver kandidaten en 
seddel til forældretilladelse. Den afleveres underskrevet til kontaktlæreren, 

som sørger for at videresende til ungdomskolekoordinatoren fra  
UngiAarhus.

Deadline for indsendelse af kontaktoplysninger på  
kandidaten er d. 16. september kl. 16.00  

Senest d. 26. september kl. 12.00 afleveres:

• Forældreunderskrift
• Et billede af kandidaten 
•  En kort tekst (100 ord) om, hvorfor man skal stemme på 

netop pågældende
•  En kort video (max 1 min.) med kandidatens mærkesager. 

Hvis man ikke ønsker at lave en video, er det muligt at finde 
en anden løsning sammen med UngiAarhus’ tovholdere.

UngiAarhus kan hjælpe med billede, tekst og video til introweekend. 
d. 24.-25. september, hvor forældretilladelsen også kan afleveres.  

Du kan også få hjælp hos ÅUF d. 26. september

Kontakt Børne- og ungebyrådssekretæren fra ÅUF:

Emilie Vindfeldt-Bottke // 29 87 89 01 // emilie@aauf.dk  
Børne- og ungebyrådet c/o ÅUF // N.J Fjordsgade 2K, 8000 Aarhus C  // 86 13 89 11 

ungebyraad@ungebyraad.dk //  www.ungebyraad.dk

Hvordan stiller jeg op?

mailto:emilie%40aauf.dk%20%20?subject=
mailto:ungebyraad%40ungebyraad.dk%20?subject=
http://www.ungebyraad.dk


Som skoleklasse er I meget velkommne til at overvære et Børne- og ungebyrådsmøde i 

byrådssalen. Koordinér gerne med Børne- og ungebyrådssekretæren inden besøget.

Hvis I ikke har et medlem af Børne- og Ungebyrådet på sin egen skole og gerne vil høre 

mere om, hvad Børne- og ungebyrådet arbejder med, i for eksempel samfundsfag, er det 

oftest muligt at få besøg af et medlem. Kontakt den lokale ungdomsskolekoordinator for 

at aftale nærmere. 

På hjemmesiden www.ungebyraad.dk kan du cirka 14 dage inden hvert møde se dagsor-

den for det kommende møde, ligesom du kan se referater fra møderne. Begge dele kan 

med fordel drøftes i elevråd eller samfundsfag, og forslag til punkter eller andre input er 

meget velkomne på ungebyraad@ungebyraad.dk

Hvis du er interesseret i at læse mere om Børne- og ungebyrådets tidligere forslag, kan 

du finde dem her.

Hvis du bare gerne vil holde dig løbende orienteret om hvad der sker i Børne- og Unge-

byrådet og hos medlemmerne, kan du følge med på Facebook  eller på Instagram.

Hvordan følger I  
arbejdet i Børne- og 
ungebyrådet?
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https://www.facebook.com/ungebyraad/
https://www.instagram.com/ungebyraadet_aarhus/
http://www.ungebyraad.dk
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