
Referat fra 6. Ungebyrådsmøde d. 6 april 2017  

1. Mathilde indleder mødet og gennemgår dagsordenen 

 

2. Mathilde giver ordet til Johanne og Tobias.  

Johanne fastslår, at vi tager kritikken angående indflydelse meget seriøst. Hun udreder ligeledes 

nogle misforståelser i forhold til de valgte emner og forklarer forskellen på arbejdet i 

baggrundsgrupperne og ungebyrådet. Hele denne problematik vil blive evalueret, så vi undgår 

samme situation i næste ungebyrådssæson.  

 

Sara: tak for at vi tager debatten. Det er vigtigt. Der har været en frustrering omkring det. 

Anne Sofie: det er enormt vigtigt at vi er bedre til at fortælle om processerne 

Anahita: vi skal være bedre til at diskutere de emner der kommer op  

Mathilde: når vi vælger emne, så skal vi jo diskutere mellem de forskellige emner.  

Tobias: Vi er meget kede af hvis at i har følt det er blevet trukket ned over jer. Det tager vi med 

videre! 

Marius: jeg vil egentlig bare sige, at jeg synes, at Johanne og Tobias gør et godt job. Men jeg tror 

vores informationsniveau har været for lavt.  

Laura: kan vi lave flere indstillinger? 

Johanne: nej vi kan ikke nå flere i år 

Sara: det vi laver skal i højere grad være vores eget og vi skal være mere inde over processen 

Anahita: tager vi nogle af dette års indstillinger med til næste år? 

Johanne: nej næste år er der ingen indstillinger/ emner der går igen – men der kan være nogle af 

dette års indstillinger/emner som der skal samles op på  

 

Mathilde spørger om der er flere spørgsmål og det er der ikke. 

 

3. EYC   

Axel og Sara fortæller.  

 

4. Gruppearbejde om EYC  



5. Arbejde med høringssvar om SFO  

PAUSE  

6. Workshop om Unge i Erhverv  

7. Debat om musikundervisningsindstillingen  

Hver baggrundsgruppe fortæller, hvad de har talt om  

Syd:  

- Esther: mere musikundervisning på skolen. Mere fokus på at musik skal udbredes. Og så at 

det skal være mere eksplicit, at der er mulighed for bruge alternative resurser 

Nord: 

- Marius: ad2) evt noget med brug af klubber. Evt kan vi skrive ind at vi ønsker flere penge, 

hvis der ikke er nogen på vej i forvejen. Men hvis der er, så skal vi vise at vi godt ved det.  

- Anne Sofie: det er vigtigt at vi får understreget at vi ikke vil tage nogle jobs fra de 

eksisterende lærere, når vi siger vi vil bruge andre end lærere 

Gellerup 

- Har ikke gennemgået det 

Vest 

- Signe: det er vigtigt vi generelt forsøger at få ventetiden ned. Samtidig skal vi også udnytte 

en teknologisk udvikling,  

- Luca: videreuddanne folkeskolelærere ift musikundervisning. Men også øget samarbejde 

mellem de forskellige tilbud 

- Sara: ift ad3) der kan være noget i at gøre det mere digitalt 

- Esther: det vi give bedre mening af vi finder de der er ved at uddanne sig i noget meget 

specifikt. Det giver god mening, at de der har størst viden, at det er dem der underviser. 

Det vil være et godt supplement  

 

Arbejdsgruppen mødes og færdigskriver indstillingen.  

 

8. Debat og afstemning; Aarhus Lokalkreds’ ungepris 2017 

Mathilde indleder punktet  

 Khaled præsenterer Torben C-Bohnhardt 



 Mariam præsenterer Team Succes 

 Clara præsenterer Philip Nordstrøm 

 Luca præsenterer Gerda Damsgaard-Madsen  

 

Der summes i grupper og afstemmes. 

 

Torben C. Bohnhart er vinderen af ungeprisen 2017. Den overrækkes på mødet d. 9 maj 2017.  

 

  


