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Referat Børn og Unge-byrådsmøde 6. April  2010 

Fraværende: Oksana Mikkelsen, Peter Thestrup Waade, Bertram Schmidt Mortensen (suppleant Dina Schmidt), Mustafa El-Khalil 

Jeanette El-Chaer, Benjamin Younan.  

1. Velkommen  

Signe byder velkommen og giver ordet videre til borgmester Johanne Kirketerp, der er dagens ordstyrer. 

2. Nyt siden sidst  

Johanne Kirketerp oplyser, at de to konkrete indstillinger om skraldespande og multihus er blevet færdige, og ”er rigtigt gode”.  

3. Fælles debat  

a. Opsamling fra dialogmødet 

Johanne Kirketerp spørger til kommentarer fra dialogmødet 24. marts.  

Ida Bak Christensen: ”Vi talte om meget forskelligt blandt andet om test og skoleliv, hvad vi vil efter skole, biblioteker med videre.” 

”Arash” Ahmad S. Shojaei: ”Vi talte om ungdomsliv på skolerne, hvordan det kan blive federe at være ung i Århus også på skolerne” 

Jonatan Troldborg: ”Om rygestopkurser i 9. klasse og tidligere, om alkoholpolitik - hvordan yngre kan lade være at drikke.” 

Benjamin Krog Møller: ”Om klimakampagner til unge – hvordan skal de laves, og hvordan skal de ikke.” 

Johanne Kirketerp spørger ind til, hvordan man følte politikerne lyttede. 

Sana Doost: ”Vi følte, de lyttede, og vi blev taget seriøst. Ingen pinlig tavshed, alle sagde noget”. 

Johan Andreas Horsten: ”De lyttede og respekterede vores meninger, som vi respekterer deres.” 

Ida Bak Christensen: ”Der var ingen tavshed, og de spurgte ind: ”Hvordan mener I?”, ”Kan I uddybe det?”. De virkede meget 

interesserede.” 

4. Gruppearbejde  

a. Opdeling i 3 grupper, lave seks henstillinger 

Signe G. Christiansen fortæller at B&U-Byrådet har mulighed for to indstillinger mere, men da der ikke er tid nok, er det bedre at 

lave et antal henstillinger. De unge deles op i tre grupper, og hver gruppe skal finde seks henstillinger. Til sidst skal de sammen 

skære det ned til fem i alt. Alt er i spil. 

Johanne Kirketerp: ”Med hensyn til indstillingerne – hvis I har nogen kommentarer, skal I sige det nu, for det går videre til 

rådmanden senere i dag.” 

Der bliver klappet af de to vedtagne indstillinger. 

Johanne Kirketerp spørger, om der er forslag til henstillinger 

Johanne Kirketerp: ”Jeg starter, så vi kan komme i gang. Jeg synes godt, vi kan tage mere fat på ungdomsliv i fritid og skole” 

Yago Andre Lisboa: ”Jeg synes, der skal gøres noget ved busserne.”. 

Nicolas Rasmussen spørger, om det er muligt at kommentere byrådets politik eller forslag? Det er det, så han foreslår at komme 

med et opråb omkring dobbelt a og busserne. 
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Janne Skrøder Bødskov: ”Jeg synes, det er vigtigt med indemiljø på skoler og i fritidsordninger. Der, 

hvor jeg går, er det rigtig dårligt”  

De unge går ud i grupperne og diskuterer. 

5. Evaluering af Børn og Unges trivselsspørgsmål  

a. Kort oplæg og debat 

Signe G. Christiansen præsenterer Christian Budde  fra Børn og Unge, der skal holde oplæg om den årlige trivselsundersøgelse. ”Jeg 

håber, I vil komme med mange gode input, for I er med til at bestemme, hvilke spørgsmål I og jeres kammerater skal svare på.” 

Christian Budde: ”I skal tage stilling til det vigtigste dette år, det handler nemlig om, hvordan I har det.  

Christian Budde går noget af undersøgelsen i gennem, som B&U-byrådet har mulighed for at kommentere på. De kan så komme 

med henstillinger til, hvad det voksne byråd især skal kigge på til august. 

(se bilag for undersøgelsen) 

Der følger en diskussion, fordi en del af de unge ikke tror på, at tallene omkring alkohol kan stemme. Flere mener, at de unge lyver, 

når de besvarer skemaet. 

Janne Skrøder Bødskov: ”Jeg synes, det er meget foruroligende med dem, der har hovedpine. Det er noget, der har indflydelse på 

indlæring, så vi skal gøre noget ved det” 

Jonatan Troldborg: ”Der bør tilføjes spørgsmål om kost, for det har indflydelse på, om man lærer noget, og om man er træt 

Johanne Kirketerp: Jeg synes, det lyder voldsomt, at 55 procent ikke har en voksen at snakke med, især fordi det er 5-6-7 klasserne, 

der har meget brug for det. Det bør man kunne gøre noget ved.”  

Line: der må gerne være flere spørgsmål, man vil gerne bruge tiden, hvis man ved hvor lang tid det tager på forhånd. 

Yago Andre Lisboa: ”Der skal måske deles mere op i klassetrinene, for der er stor forskel på, hvor meget man drikker i 7 og 9. 

Klasse.  Klasseopdeling giver mere realistiske svar”. Flere er enige 

Johanne Kirketerp: ”Det bør være mere privat, når man besvarer. Det er ikke fedt at andre kigger med. Det bør stadig være i skolen, 

men man bør sidde hver for sig” 

Der følger en diskussion om anonymitet. De fleste er enige i, at man skal sidde hver for sig og udfylde skemaet. Så vil der være 

færre, der lyver. Nogle synes, man skal have længere tid, nogle vil have dem med hjem. Enkelte synes, det er ubehageligt at 

vurdere en lærer, mens man er i skolen. 

Johan Andres Horsten: ”Der må gerne være ekstra spørgsmål noget om gruppepres med. Flere begynder at drikke på grund af 

gruppepres.” 

Johanne Kirketerp: ”Nogle gange er spørgsmålene formuleret meget voksent på en træls måde. Fx moderat og moderat lidt. Få en 

ung til at læse det først, så vil man også få bedre svar. Man tager dem mere alvorligt, når man forstår det.” Mange er enige. 

Christian Budde takker for de mange svar, og Signe G. Christiansen opfordrer til, at man skriver en mail til hende til efteråret, hvis 

man har rettelser til spørgsmålene. Så vil hun sende videre til Børn og Unge. 

 

6. Fælles opsamlende debat  

a. Udvælgelse af fem henstillinger 

Signe går reglerne igennem og forslagene læses op og diskuteres. Til sidst skal der stemmes 
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1. Flere penge til skolerne (se ark) 

Rene synes nr. 9 kan gå ind under 1 Der er diskussion om hvorvidt, det skal slås sammen med forslag 9 eller 10. Det bliver stående 

alene indtil videre. 

2. Busser i Århus. 

Der bliver indtil videre lavet en samlet henstilling om busserne  

3. Mobning og lærerevalueringer: 

Der er en lang diskussion om hvordan man kommer mobning til livs. Flere mener, det er en god ide, at de store tager sig af de små. 

Flere mener, at evalueringerne skal have et punkt for sig.  

Mobning og evalueringer bliver to separate forslag. 

4. Skolekonkurrencer 

Flere mener, at det skal sættes under miljø. Jonatan Troldborg er imod – så bliver det ikke konkret nok. Johan Andreas Horsten 

mener helt det skal streges.,  

Der stemmes om, om den skal under miljø. Den kommer under miljø. 

5. Flere lejrskoler 

Mange er meget positive over for forslaget, men flere synes, det skal ind under forslag nr. 1 om penge til skolerne. 

Der stemmes og det kommer ind under forslag nr.1 

6. Solarier 

Henrik Bjørndal Velling kan fortælle, at der er blevet stemt om aldersbegrænsning blandt de voksne politikere, og forslaget ”blev 

jordet”.:  

Flere synes ikke, det har noget med byrådet at gøre. Enkelte synes, det skal lægges ind unger forslag 10 om sundhed.  

Der stemmers og det bliver ikke lagt under forslag nr. 10. 

7. Miljø: 

Bliver stående  

8. Bedre information til unge i yderområderne 

Bliver stående 

9. Indeklima på skolerne 

Bliver stående 

10. Sundhed på skolerne 

Der præciseres at morgengymnastik fx kan være yoga 

Bliver stående 

11. Psykisk sundhed for unge 
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Foreslået sat under punkt 3 mobning. 

Der stemmes og det bliver sat under mobning 

12. Sexundervisning på skolen 

Diskussion om det skal sættes under punkt 10 sundhed. Flere synes det er vigtigt, det har sit eget punkt. 

Der stemmes om det skal under punkt 10. Det bliver stående. 

13. Klassens time 

Diskussion om det skal sættes under punkt tre mobning. 

Der stemmes og den bliver stående. 

14. Læringsstile. 

Bliver stående 

 

Signe G. Christiansen forklarer reglerne for afstemning. 

Henrik Koch læser ny liste op  

Der stemmes. 

7. Mundtlig evaluering 

a. Forslag af emner til næste B&U-byråd 

Signe G. Christiansen: ”Det har været det første år med et permanent Børn og Unge-byråd, så det er vigtigt at få evalueret. Vi har 

haft en god oplevelse med jer, men ind i mellem har det været svært at få fat i jer, og man skal vide, når man melder sig til sådan 

noget som det her, skal man være god til at svare tilbage. 

Lad os høre hvad der har været godt og skidt” 

Monika Maria Yazdani: ”Dialogmødet var godt. Fedt at nogen hørte, hvad vi lavede. Dårligt vi ikke har fået mad. Det har nogle 

gange været nogle lange møder. Der måtte gerne være flere debatter herinde.” 

Generel enighed om, at det var et godt dialogmøde, flere vil gerne have flere. 

Mange er også enige om, at der bør være mad. 

Flere er enige i, at der gerne må være flere fælles debatter. 

Flere efterlyser mere gruppearbejde. 

Johan Andreas Horsten vil gerne have bedre præsentationer af borgmesterkandidaterne. 

Benjamin Krog Møller: ”Det er ærgerligt vi ikke har flere møder. Der er mange ting flere ting, man kunne tage op.”  

Johanne Kirketerp: ”Jeg synes, at byrådsåret gerne må være længere. Især kunne vi godt bruge mere tid til at blive rystet sammen, 

så tror jeg man arbejde bedre sammen. Måske kunne man lave fokusgrupper, fx når der er nogle vil gerne arbejde mere med 

mobning. Det ville også være godt, hvis der var bedre valg i områderne. Nogle steder virker det som om, at det er tilfældigt, hvem 

der bliver valgt. Næste år skal vi desuden gøre mere opmærksom på os selv, fordi for mig er demokrati, at vi sidder her på vegne af 

alle byens unge.” 
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Mange er enige i, at der gerne må være flere møder, dog er enkelte uenige i, at byrådsåret 

forlænges pga. eksaminer.  Enkelte synes, at møderne er for lange, især, når der er oplæg fra andre. 

Marie-Louise Fenge Birk Nielsen: ”De første møder var der for meget med nogen, der stod og fortalte. Man ville bare have det 

overstået.” 

”Arash” Ahmad S. Shojaei: ”Vi har ikke været omkring alle de ting, vi snakkede om i begyndelsen. Fx har vi ikke snakket om Skt. 

Annagade Skole 

Langt de fleste er enige i, at der skal bruges mere tid til at blive rystet sammen, fx en intro-tur. Signe G. Christiansen spørger om 

man er interesseret i studieture og i at møde andre byråd. 

Line Bjerre Balmer: ”Det er en god idé. Vi har meldt os, fordi vi kan lide at møde andre.” 

Johan Andreas Horsten: ”Gerne tur til Bruxelles eller i hvert fald til Folketinget i Kbh.”  

Ida Bak Christensen: ”Introdag var god og grænseoverskridende. Vil meget gerne have en længere ryste-sammen-tur. 

Gruppearbejde var især fint i begyndelsen, for det kunne være nervepirrende at sidde herinde, så var det bedre ude i grupperne.” 

Nicolas Rasmussen: ”Meget gerne flere ture sammen. Det er fedt med gruppearbejde, for så skal man ikke vente så længe på at 

sige noget. Gerne møde med andre byråd.” 

Laura: ”Jeg var der ikke på intro-turen, men det ville klart være godt med mere ryste-sammen. Det har også været godt med 

gruppearbejde. Men vil også lige sige, at det er træls, at der bliver grinet ovre fra tilskuerrækken.” 

Ditte Brokjær Rasmussen vil gerne vide, hvordan det foregår i baggrundsgrupperne. 

Signe G. Christiansen foreslår, man tager en runde og hører.. 

Line Bjerre Balmer: ”Vi havde ikke god kontakt med ham, der skulle styre for os, vi har klaret det selv. Vi har været ude på vores 

årgang og tale med klasserne, hvor vi har fået inspiration. Men ikke meget fra gruppen” 

Renee Aaen Lindblom: ”Jeg har ikke set ret meget til vores leder, han var meget stressende. Jeg har klaret det meste selv, man han 

har dog spurgt, hvordan det er gået. Men generelt har det været fedt og især bowlingen. Fedt at spise og høre om jeres familier og 

sådan.” 

Sana Doost: ”Vores kontaktperson har gjort det rigtigt godt, men der har ikke været meget sammenhæng med byrådet.” 

Johanne Kirketerp: ”Jeg har haft det fint med kontaktpersonen, men har mest brugt min årgang. Tror man kan gøre noget ved 

starten af mødet, for der er mange der er stille, og så får vi travlt senere. Og så skal man læse materialet. Men ellers har det været 

rigtigt fedt!” 

Yago Andre Lisboa: ”Der skal være bedre valg, for de er meget forskellige.” Mange er enige med Yago om, at valgene skal gøres 

bedre og mere ensartede. 

”Arash” Ahmad S. Shojaei: ”Min kontaktgruppe har været god, og min ungdomsskoleleder har vejledt mig godt”. 

Janne Skrøder Bødskov: ”Vores gruppe har været godt, og vi har holdt møder før byrådsmøderne for at høre, hvad de andre 

syntes.” 

Ida Bak Christensen: ”Vores gruppe og kontaktperson har også været rigtig god, vi har snakket meget om, hvad vi har lavet her.”  

Eva Dam Jørgensen: ”Vores baggrundsgruppe har fungeret godt, vi har meget indflydelse.” 

Monika Maria Yazdani: ”Vores baggrundsgruppe har fungeret godt, først valg til den og så videre til byrådet.” 
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Laura: ”Jeg har ingen baggrundsgruppe, så jeg er lidt overrasket over at høre om dem. Vi har heller 

ikke haft timer nok til, at jeg kunne tale om det i klassen, så det er rigtigt trist.” 

Line Bjerre Balmer: ”Jeg ville gerne have haft mere tid til at fortælle om det ude på skolerne” 

Nicolas Rasmussen: ”Vores valg gik nemt, vi var kun to. Jeg er også overrasket, for vi havde heller ingen baggrundsgruppe og ikke 

mulighed for at fortælle ret meget om det. 

Janne Skrøder Bødskov: ”Vores valg var sløjt. Det er vigtigt, at alle i området har indflydelse på, hvem der skal repræsentere dem.” 

Johan er i øvrigt skuffet over afslutningen på byrådsåret.: ”Kedeligt at vi bare skal stå og give hånd til afsked. Det ville være fedt 

med et fælles arrangement.” Monika Maria Yazdani er enig. 

Signe afslutter debatten 

 

Spørgeskema 

Fem minutter til at udfylde spørgeskema 

8. Evt. 

a. Resultat af afstemning om henstillinger: 

 

1  Flere penge til skolerne 

2  Busser i Århus 

7 Miljø 

12  Bedre information omkring sex i folkeskolen 

15 Lærer-evalueringer 

 

Signe G. Christiansen afslutter og opfordrer de unge i at deltage i receptionen hvor indstillinger og 

henstillinger skal overrækkes til rådmand Jacob B. Johansen. 


