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Referat 5. møde tirsdag d. 12. april 2011 
Kl. 13-16 i byrådssalen 
 
1. Velkommen 
Julie byder velkommen til dette sidste møde 
 
2. Nyt siden sidst 
Sine: Medieudvalgsgruppen vil senere fortælle om deres skolebesøg-ideer.  
 
3. Tilføjelser til indstilling omkring kulturklippekortet (Teencard) 
Summen i tomandsgrupper med folk fra andre områder. 
 
Opsummering fra Arash: Møde for to uger siden i gruppen og møde i går med VisitAarhus. Omdøbte 
Kulturklippekortet til Teencard. 
 
Skal lokke de unge ud og opleve noget og ikke bare sidde bag computerskærmen. Inspireret af Århus’ 
turistkort – det løber dog kun 48 timer og koster 129 kr. 
 
Er gået ud fra ”Kultur for en hund”. Er dog nået frem til, at det kan være lidt dyrt for en 12-årig. Dog ikke 
helt nemt, for private virksomheder vil kunne se en indtægt for at lave aftaler med os. Så det kræver, at 
der kommer penge på bordet – og derfor er det et problem, hvis det kommer til at koste mindre end 
100 kr. 
 
Marie: Enig i, at 100 kr om året er godt, men forslår 50 kr. halvårligt. Det er mere overskueligt. 
 
Sine: Foreslår mail- og telefontilkopling, hvor man kan modtage arrangementsinfo. Og kan man droppe 
kortet og vise sin mobiltelefon.  
 
Katrine: Vigtigt at huske, at fede ting koster penge. Og fede ting tiltrækker. Derfor kan det også være, at 
det er nødt til at koste noget, for at det kan blive en succes. 
 
Sine: Enig i, at enten bør det koste så meget, at man kan få fede ting, eller også skal det være gratis og 
mere info-agtigt. 
 
Katrine: Overvej mulighed for at lave tilkøb til TeenCard – så man kan tilføje arrangementer, der ikke 
løber hele året. 
 
Julie: Ville flere bruge kortet, hvis det var på mobilen? 
 
Katrine: @Julie: Nej. Folk bruger også fysiske kantinekort. Hvis indholdet er det samme, så nej. 
 
Mathilde: @Julie: Mobil bliver ikke så let væk, så det er bedre. 
 
Peter: @Julie: Kan give folk valg mellem telefon og kort.  
 
4. Indspark fra Kulturrådmand Marc Perera 
Marc Perera: Takker for indsatsen i B&U-byrådet. Opfordrer til at fortsætte arbejdet som unge 
engagerede medborgere og håber, at I vil fortsætte fremover, hvor der er brug for unge mennesker: fx i 
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de ungdomspolitiske foreninger. I finder aldrig et parti, der 100 pct. 
repræsenterer jeres holdninger. Find den, hvor I er 90 pct. enige og forsøg så at få ændret de sidste 10. 
 
Århus har lang række kulturting: World Music Center, Århus Medie og Billedskole: 12-18 årige, 
Teaterskolen for børn og unge, Danseværket, ULF: Undervisnings og Læringsforløb.  
Snart Culture by the Sea: Gratis arrangement. Passer godt ind i Teencardets ånd. 
Skal bygge multihus og nyt hovedbibliotek med særlig plads til børn og unge. Må gerne bruge biblioteket 
på en anden måde, end vores forældre og bedsteforældre bruger det. 
 
Teencard: Rummer en masse gode elementer og udfordringer. Flot at rådet tager ansvar for betalingen 
selv også. Også med til at motivere kulturinstitutioner til at gøre en indsats for målgruppen. 
Også enig i, at det vil trække flere ud i verden. Vær opmærksom på, at unge har en anden horisont end 
voksne, men den horisont kan udvides, hvis tilbudene målrettes de unge. Det kan kortet, hvis den får 
institutionerne til at tænke over, hvordan man målretter sine tilbud til de unge.  
Godt signal, at det kommer fra de unge og ikke bare er noget kommunalt, som er lavet mellem 
kommunen og skolerne. Også klogt at tænke Visit Århus ind. 
Tænk det ind i Århus som Kulturhovedstad 2017: Det gør jeg – fx som et teencard for hele midtjylland. 
 
Arash: @Marc: Mulighed for at sætte en mand af til projektet. 
Marc: Et årsværk er en stor udgift. Det afgørende er at finde en aftalepartner, enten kommunalt eller 
privat, som kan hjælpe. I leverer en rigtig god og gennemarbejdet ide til os, og så skal vi se, om den kan 
føres ud i livet. 
 
Julie: Hvorfor ved ingen, at museer er gratis for u18? 
Marc: Formentlig mest fokuseret på betalende kunder – og måske skyldes det også, at museer mener, 
det er skolens opgave. Nogle museer er blevet bedre – app’s er en rigtig god løsning (Marc har hentet 
pizzaria-app). Den Gamle By arbejder fx på det. 
 
Mathilde: Har I økonomi? 
Marc: Næh. Kassen er tom, så pengene skal findes et andet sted, hvis det skal lykkedes. Der er ingen frie 
midler, så det skal opprioriteres på bekostning af noget andet. Måske på sigt ifm. Kulturhovedstad, men 
ikke lige nu. 
 
Julie: Tak til Marc. Ser frem til fremtidigt samarbejde om kortet. 
 
5. Sidste detaljer omkring indstilling (13.50-14.00) 
Julie: Nogle sidste tanker? 
 
Sine: Studiekortet (SULFO) ligner uhyggeligt meget det, vi er ved at lave nu. Fra 8. klasse og op. Både 
kultur og butikker. 
 
Laura: Studiekort giver rabat til transport. Vi vil støtte kultur. 
 
Julie: Vi vil også have folk fra 12 års alderen med. 
 
Sine: Vores er mere lokalt og mere oplysning og arrangementer. 
 
Julie: Hvis det ligner teencardet så meget, bør vi måske have et udvalg, der kigger på det?  
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Ingen følte behov for at nedsætte et udvalg. Indstillingen sendes til afstemning. 
 

a. Endelig afstemning 
Indstilling vedtaget. 

 
6. Gruppearbejde: opsamling på året (evt. udgangspunkt i dialogmødet) (kl. 14.00 – 14.30) 
Julie: Tanker og ideer, som kan sendes videre. 
 
7. Pause (14.30-14.45) 
 
8. Fælles debat: Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde (14.45-15.15) 
Gr. 1: Fire beslutningspunkter:  

1. Sundhed og indtagelse: Hvordan sikrer man sig, at de unge lever sundt. 
2. Grønne områder: Skov på store torv + Kreativ by: Plads til grafitti på udvalgte steder 
3. Fag i folkeskolen: Tidligere samfundsfag, kreative fag og madlavning 
4. Mere liv og flere busser til udkantsårhus 

 
Gr. 2:  

- Totalt rygeforbud i skoletiden – bedre kontrol af kiosker 
- Flere aktivitetsdage: Idrætsdage 
- Lærerstuderende som vikarer under deres udddannelse (praktik) 
- Cafe i mølleparken til at skaffe alm. mennesker ind og de sære væk. 
- Bycykler og tandems, som man kan leje via sms 
- Kreativt malede busser 
- Grafittivægge og bygninger med lovligt grafitti. 
- Dyr, man kan tegne på inde i byen. 
- Skoler skal sætte penge af til elevråd og elevaktiviteter. 

 
Gr. 3: 

- Vikarkorps som i Kbh. 
- Elevevalueringer af skoler, lærere, faciliteter 
- Indeklimaet på skolerne skal prioriteres. 
- Internt i B&U: Opfølgning på de skibe, vi sætter i søen, så vi ved, om det bliver til noget. 
- Internt i B&U: Flere møder. Vi er virkelig klar til at mene noget nu. 
- Samfundsfag fra 6. klasse: Også med retorik og debat på programmet. 

 
Eva: @Dyr: Kan vi få det konkretiseret? 
 
Laura: Skal bare kunne tegne på dem med ting fra penalhuset. 
 
Arash: Drøftede flere møder sidste år, hvor jeg også var fan. Det nuværende antal passer godt ift. 
baggrundsgrupperne, der kan nå at behandle tingene fra møde til møde. 
Marie: Har hørt, at det ikke er alle steder, baggrundsgrupperne har fungeret. 
 

a. Henstillinger der bliver sendt videre til det voksne byråd 
Punkterne samles i tre overskrifter, som sendes videre: 

- ”Sundhed og indtag”  
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- ”Spændende by”  
- ”Skolen” 

 
9. Evaluering (15.15-15.55) 
 

a. Skriftlig 
 

b. Mundtlig 
Julie: Åbner diskussionen og vil høre, hvad folk synes om navnet. 
 
Arash: Skal droppe ”Børn”. Lyder nederen, og der er ingen børn her. Forslår, at vi laver et nyt logo og 
dropper ”Børn”. 
 
Sine og Lasse er enige. 
 
Laura: Sandwich uden dressing ønskes. Og vi mangler en baggrundsgruppe. Ham, der stod for det, er 
blevet fyret. 
 
Arash: I år har været superfedt ift. sidst, og der er sket kæmpe udvikling. Godt, at suppleanterne må 
komme med til møderne. Godt med sandwich først, og vi har haft det godt socialt i år. Alt i alt super fedt 
år. 
 
Linnea: Fedt med sandwich, og vi mangler også baggrundsgruppe. 
 
Niels: Man må gerne overveje, om ens tanker er blevet sagt. Vi skal tage de relevante diskussioner 
 
Eva: Fedt at vi stadig bliver taget så seriøst, både hos det voksne byråd og hos Henrik og Signe. Tak til 
alle for at være arbejdsomme og flittige. 
 
Sine: Glad for introdagen, men vil gerne gave mere uddannelse i byrådsarbejde og hvordan, det 
fungerer: Måske gøre det til en weekend, så man også lærer hinanden at kende. Også gerne 
undervisning i tale og argumentation. 
 
Marie: Har lært meget om lokalpolitik og om Århus som kommune. Skal ændre valgmåden. Område 1’s 
måde var god. 
 
Oliver: Lad os gå i gang med udvalgsgrupper tidligere på året, så de kan få udrettet mere. 
 
Sine: Vil gerne møde ungebyråd fra andre kommuner. 
 
Nikolaj: Der var slet ikke noget valg i vores område, fordi man bare skulle møde på Tranbjerg skole. 
 
Peter: Kan være svært at finde interesserede i nogle områder. Vi skal have lavet bedre reklame for 
ungebyrådet, og det skal vi også selv gøre. Det er ikke nok, at folk bare ser en plakat, for så tænker de, at 
det bare er for gamle, grå mænd og nørder. 
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Laura: God valgmåde i område 4: Alle unge mellem 12-17 kunne melde sig 
til demokratiweekend med overnatning. Forberedte os med at lave sjove ting, der fik folk til at tage med, 
og der blev lavet valgkampagner. 
 
Arash: Vi kunne ikke have gjort det bedre i vores områder. 
 
Julie: Tak fra formandsskabet og buket til Signe (som bliver meget glad) 
 
Julie: Føler I, at I har udrettet noget? 
 
Anders: Har flyttet noget ift. skolerne. 
 
Mathilde: Skuffende, at der ikke er penge til Kulturklippekortet. 
 
Oliver: Vil gerne udrette mere. Måske skal vi vælge emner på de første møder, som vi holder fast i hele 
vejen, i stedet for at finde nye emner hele vejen. 
 
Eva: Har lavet godt arbejde, som kan føre til noget, når der bliver flere penge. 
 
Racha: Kunne udrette mere med flere møder, men har nået meget med det antal møder, vi har. 
 
Peter: Rigtigt, at der går længe mellem møderne. Måske kunne man bruge facebook eller nettet til at 
holde kontakt mellem møderne. 
 
Julie lægger op til en runde med gode råd. 
 
10. Indstilling om sexualundervisning 
Eva: Ønsker mere faste rammer – lige nu er det obligatorisk, men der er ingen rammer. Ønsker 30 
timers undervisning og året, samt undervisning i sikker sex. Vil gerne have initiativer som sexløberne 
indført. Familiekundskab, sundheds- og sexualundervisning. Familie og Sundhed fra 0. kl., indledende 
intro til bierne og blomsterne fra 5. klasse. 
 
Indstillingen vedtaget. 
 
11. Evt. (15.55 -16.00) 
 
Julie minder om multihusworkshop torsdag i Randers: Husk tilmelding på facebook! 
 

a. Mindspot – ungevalg 
Skal bruge folk, der vil udbrede kendskabet til et ungevalg i anledning af det kommende folketingsvalg. 
 

b. Skolebesøg 
Medieudvalget vil ud på skolerne og fortælle om ungebyrådet. Vil lave en film og ønsker inputs og 
erfaringer fra så mange som muligt efter diplomoverrækkelsen. 
 
Tivolitur: Mødetid kl. 12.50 – HUSK T-SHIRTS! 


