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Multihus i Århus Centrum 

 

1. Resume 

Børn og Unge-byrådet i Århus Kommune ønsker at få skabt et multihus i centrum af Århus. Et sådan 

multihus, kunne være a la ’Huset’ i dag, med kreative værksteder, men som derudover indeholder en 

ungdomsafdeling, hvor de unge har mulighed for at mødes og ‘hænge ud’ og drive en frivillig cafe. Et 

multihus med en sådan ungdomsafdeling skal styrke kreativiteten og det sociale hos de unge på tværs af 

geografi og alder.  

 

2. Beslutningspunkter 

 

At1) Århus skal have et multihus, hvor kreative udfoldelser kan finde sted. Et sådant multihus skal opsamle 

byens tilbud ét centralt sted. Herunder tænkes der også på undervisning/foredrag og kulturelle tilbud. 

Samtidig åbnes en ’ungdomsafdeling’, hvor unge har mulighed for at mødes og hygge i en café styret af unge 

frivillige.  

At2) Et multihus kan indeholde alle mulige kreative værksteder som fx: ler-, glas-, male-, sløjd- og 

smykkeværksted, musiklokale, multimedierum med computere og playstation, chill-out-rum, 

sportsmuligheder, fællesrum med scene, lektiecafe, madcafe, spillerum (pool, brætspil, bordfodbold) samt 

udendørs arealer med skaterbane/ramper. 

At3) Et sådant multihus kan også indeholde et mekka for uddannelsesinformation og studievejledning, 

således at al information er samlet et sted i byen, så unge ikke er i tvivl om, hvor de skal henvende sig med 

udannelsesmæssige spørgsmål. Udover studievejledning kan der ligeledes oprettes informationsstande om 

blandt andet sundhed.  

 

3. Baggrund 

Blandt andet på grund af lukningen af Sankt Annagade Skole, er der brug for et nyt sted for unge, hvor de 

kan mødes, hygge sig og udnytte udendørsfaciliteterne. Man ønsker et samlingspunkt, hvor man kan møde 

nye mennesker, hvor man kan mødes på tværs af alder og geografi, og hvor man kan samles om kultur og 

have det sjovt og slappe af.  

Cafeen ville være et godt udgangspunkt for at få folk til at mødes i multihuset. Der mangler et sted, hvor 

unge har råd til at købe mad og drikke til en rimelig pris. Cafeen kan være drevet af unge frivillige, for på den 
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måde at få de unge til at føle ejerskab og føle sig som en del af projektet. 

Først og fremmest skal multihuset være et multihus af kultur og kreativitet. Alle skal kunne komme ind fra 

gaden og udnytte værkstederne billigt. Alle unge skal have mulighed for at udfolde sig kreativt, og 

undersøgelser viser også, at kreativ udfoldelse har en positiv indvirkning på indlæringen.  

Det skal være gratis at benytte lokalerne, men man skal betale for de materialer, man bruger i værkstederne. 

I ungdomsafdelingen skal der være multimedie til rådighed, såsom computer med internet (man kan låne i 

intervaller på max. en halv time) og playstation, mens der i afslapningsrummet skal være borde, stole og 

sofaer med puder samt et tv og højtalere til musikanlæg. Der skal tilbydes gratis trådløst internet. På den 

måde kan man skabe et hyggeligt rum, hvor unge kan mødes og snakke og høre musik eller se tv sammen. 

Desuden skal der være mulighed for at spille både brætspil og andre spil, såsom bordfodbold og poolbord.  

Lektiecafeen skal være åbent samtidig med ungdomsafdelingen fra eftermiddag til aften. Der skal tilknyttes 

1-2 lærere. Det kan eventuelt deles op, så man tager et fag ad gangen. Ude i de forskellige områder mangler 

der generelt lektiecafeer, fordi de tilbud, der er, ligger lige efter skole. Skal man tiltrække unge, skal de have 

mulighed for at få hjælp senere på dagen.  

Udendørsarealerne kan udnyttes med skaterramper og lignende ’legetøj’ til unge, som fx mål og bold til 

fodbold.    

Hvis man i multihuset laver en informationsafdeling, kan det yderligere tiltrække unge til at besøge 

multihuset, samtidig med at man har mulighed for at fange unge, som ellers ikke ville opsøge vejledning. 

Informationsafdelingen skulle være en afdeling for sig selv i forbindelse med multihuset. Her kan tilbydes 

udannelsesvejledning og fx sundhedsvejledning (Sundhedshuset for unge). Der skal så vidt, det er muligt, 

være unge studievejledere, man kan gå til, og gerne flere, der har ekspertviden på forskellige områder, så 

man møder en, der har styr på området, frem for overfladisk information. Man kan samtidig holde 

arrangementer om aftenen om studieretningerne, hvor repræsentanter fra de forskellige 

uddannelsesområder kan forklare om uddannelserne.  

Dette ville styrke regeringens målsætning om, at 95 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse.  

Man kan lave udstillinger med det, der bliver lavet på de forskellige værksteder, for at sætte fokus på 

multihuset. Det kan udstilles på de forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner for at lokke flere til.  

Der skulle i ungdomsafdelingen være en nul-alkohol-politik, men der kan arrangeres fester eller koncerter, 

hvor unge over 16 år må indtage alkohol, hvis det kan ske under ordentlige kontrollerede forhold.  
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4. Den forventede effekt 

 

Børn og Unge-byrådet forventer, at multihuset bliver et samlingspunkt for unge mennesker. Et hus hvor alle 

kan udfolde kreativiteten og få inspirerende kulturelle tilbud og møde nye mennesker.  

Det vil kunne udvikle børn og unge, så det smitter af på de boglige fag i skolen.  

Derudover vil det være et kulturelt led i Århus Kommunes ambition om at være en førende kulturby, da 

dette multihus kan være med til at udvikle nye unge kunstnere.  

Det vil formentlig også få den effekt, at det kan få unge væk fra gaden og ind og møde nye mennesker, hvor 

de kan få positiv indflydelse, frem for at hænge ud i ’dårligt selskab’. Dette ville øge tilliden blandt unge 

mennesker og måske give positiv udslag i kriminalitetsstatistikkerne.  

Tilbuddet om lektiehjælp/cafeer vil gavne fagligheden og motivere unge til at komme igennem en 

udannelse. 

Hvis man integrerer vejledning i multihuset, vil der sikkert være flere, der bliver klædt ordentlig på til at tage 

en ungdomsuddannelse. Samtidig vil man nå ud til flere unge med budskabet om motion og sundhed, samt 

seksualundervisning/rådgivning.   

 

5. Organiseringen 

Børn og Unge-byrådet foreslår en organisering bestående af halv brugerstyring og halvt kommunalt ansatte. 

Evt. med tæt samarbejde med de lokale klubber, der kan stille personale til rådighed til et par vagter om 

måneden. På denne måde kan de også reklamere for de tilbud, der er i multihuset.  

Hvis der er mulighed for det, skal der være åbent hver dag. Ellers foreslås det, at åbningstiderne i 

ungdomsafdelingen bliver som følger: Tre hverdage ugentligt (fra kl. 15-21.30) + weekend. Fredag 

eftermiddag er vigtig, for der er mange der mangler et sted at gå hen, når de får fri fra skole.  

Koncerter i weekenden skal være med up-coming bands eller andre, der kommer og øver i huset. De kunne 

for eksempel spille i én weekend om måneden. Der skal sikres en vis kvalitet fra optrædende, så det kan 

tiltrække folk udefra. Der skal også være mulighed for, at amatørbands kan spille for deres venner.  

Serveringspersonalet skal være frivillige unge, som deler vagterne mellem sig. Man kunne også forestille sig, 

at der kan være unge tilknyttet som aktivering, mens de er imellem uddannelser.  

Cafeen skal tilbyde kolde og varme drikke, samt kage, sandwich og et varmt måltid mad til en rimelig pris.  

Mad kan hentes fra en samarbejdspartner fra en ekstern cafe. 

Der skal være nogle fordele ved at være frivillig, som gratis mad, sommerfest og tivolifribilletter.  

I de kreative værksteder forventes det, at kommunen selv stiller ansatte til rådighed. 
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Multihuset er som udgangspunkt for alle, hvor alle har mulighed for at 

komme og slappe af og benytte sig af tilbuddene. Ungdomsafdelingen skal være for 13 til 20-årige. Det skal 

være et rum, de kan have for sig selv og sidde og snakke og spille spil.  

Børn og Unge-byrådet forestiller sig, at man skal registrere sig som medlem af multihuset for at benytte 

nogle af faciliteterne, for på den måde at have en vis kontrol med, hvem der har adgang. Derved 

imødekommer man problemer med tyveri og hærværk. Det kunne være en ide, at brugerne tjekker ind ved 

at scanne deres sygesikringsbevis eller bibliotekslånerkort, hver gang de kommer i huset. 

 

6. Negative konsekvenser  

Hvis man kobler sig på Brobjergskolen, kan man få indflydelse på, hvordan skolen skal udnyttes, men det 

bliver måske ikke helt, som de unge ønsker, fordi det også er for børn. Det kan klares, hvis man har en 

ungdomsafdeling, som kun er for 13 år og opefter.  

Man tiltrækker måske kun de kreative ressourcestærke unge mennesker, men jo flere tilbud man har, jo 

bredere kan man tiltrække. 

Sammenstød mellem subkulturer kan nok ikke undgås, hvis der er mange mennesker, der samles. Dette kan 

måske imødegås ved at have en vagt tilknyttet i weekenden. 

Der kan være en risiko for at, de unge fravælger deres lokale klubber, men da det ikke er alle unge, der har 

en klub i deres område, så er det primært dem, der vil bruge det. Der kan også undgås, hvis det bliver lavet i 

samarbejde med de lokale klubber.  
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