
 
 
 
 

Referat 
1. møde i Børn og ungebyrådet 

Byrådssalen d. 30. oktober kl. 16.00-19.00 
 

1. Velkomst 
Praktiske oplysninger ved Christine fra Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF). 
Formanden for ÅUF Peder Udengaard holdt en velkomsttale og håbede, at Børne- og 
ungebyrådet ville bevise, at unge kan være engagerede.  
 

2. Tale ved børne- og ungerådmand Bünyamin Simsek.  
Bünyamin sagde, at ”jagten på indflydelse” signalerer det samme, som Byrådet har lagt 
op til og understregede, at medlemmer af Børne- og ungebyrådet har et ansvar – og at 
politikerne skal være opmærksomme på hvad medlemmerne siger. Bünyamin 
afsluttede med at sige, at det ville blive spændende at følge. 
 

3. Præsentation af oplæg i grupper. 
Deltagerne blev delt i to grupper, hvori de fremlagde deres bud på det gode børne- og 
ungeliv med efterfølgende debat. 
 

4. Børne- og ungepolitik i Århus kommune ved Jacob Bundsgaard: 
Jacob fortalte om, hvad man laver som byrådsmedlem og om, hvordan Århus Byråd 
fungerer. Byrådet er ved at udarbejde ny børne- og unge politik, der skal bidrage til at 
samle området. Jacob sagde, de virkelige eksperter i at være unge er de unge i salen. 
De unge præsenterede derefter kort hvad der hidtil var blevet snakket om, hvorefter 
der var spørgsmål fra salen. Et spørgsmål gik eksempelvis på, hvordan det kunne være, 
at det, når det ikke er nye problematikker der diskuteres, at der så ikke er blevet gjort 
noget ved det. Hertil svarede Jacob, at der er lige blevet vedtaget, at der skal bruges 
en halv milliard på renovering og der bliver lavet planer for hvordan de skal bruges 
 

5. Debat i byrådssalen 
 
Medlemmerne af Børne- og ungebyrådet fik herefter spørgsmålet: 
Folkeskolen: hvis I fik en pose penge, hvad ville I så bruge dem til? 
 
- Nye og bedre materialer, bedre lokaler, bedre udendørsfaciliteter, bedre skolemad 
- bedre plads 
- bedre undervisningsmiljø i klassen 
- Bedre lokaler; gulvet giver sig 10 cm hvis man hopper, hul i væggen, gamle kort 
- Svært at sige hvor man skal starte, alt er galt  
- Gammelt IT-udstyr, hører ikke sammen med at alt bliver digitaliseret 
- Alt er galt, dårligt indeklima, der er en elev med astma, der ikke må opholde sig i 
  lokalerne og vandet smager så meget af rust at man ikke kan drikke det 
- Lokaler hvor der ikke er stole og borde nok til alle 
- Borde og stole, som man får ondt i ryggen af 
- Ulækre toiletter – ingen vil bruge toiletterne i løbet af skoledagen, hvilket er ret 
usundt  
- Ordentlige materialer til afgangsklasserne,  
- Rengøring, renovering af naturfaglige lokaler 
- Stole man, ikke får ondt i ryggen af 
- Naturfaglige lokaler, som man får det dårligt af at være i, kort på tysk, ikke lokaler 



nok til valgfag, dårlige udendørsarealer, kantinemad der er dårligere end det fastfood 
man får i Brugsen 
- Ikke for mange i klasserne,  
- Rengøringen lever ikke op til hvor mange timer om dagen man tilbringer i lokalerne 
- Mad, fysiklokaler der ikke bliver renoveret 
 
Efter medlemmernes input, afrundedes debatten om folkeskolen. Følgende synspunkter 
og eksempler kom frem: 
- Rådne lofter,  

- Videreuddannelse af lærere 
- Stressende arbejdsmiljø for lærere 
- Der bliver brugt for meget tid på skiftende eksamensformer 
- løsningsforslag: Rengøringsdag (men det må man ikke lovgivningsmæssigt) 
- Lejrskolerne er blevet sparet væk 
- Hårdere konsekvenser for uromagere 
- Eleverne kunne også evaluere lærerne 
- Det er vigtigt at lærerne kun underviser i fag, der interesserer dem 
- Forslag om at se på hvad, der er de vigtigste problemer og se på hvad der skal 
gøres til næste møde 
- lærerne burde have mere i løn 
- Vi burde give lærerne lidt mere credit 
- Ingen konsekvenser for overfald på andre elever 
 

 
Afstemning omkring hvilke emner, der skal arbejdes videre med: 
 
Fysiske rammer: 
for: 31 
imod: 0 
Blankt: 0 
Vedtaget 
Kantinemad: 
For: 21 
Imod: 7 
blankt: 3 
Vedtaget 
Bøger 
For: 29 
Imod: 2 
Blankt: 0 
Vedtaget 
Lærernes engagement: 
for: 6 
imod: 14 
blankt: 11 
Faldet 
Rengøring 
for: 22 
blankt: 5 
imod. 4 
Vedtaget 
 

6. Afslutning 
Mødet blev afsluttet med en evaluering.  


