
Referat af møde i Børn og Unge-byrådet, tirsdag d. 30. oktober 2012 
Kl. 13-16 i byrådssalen 

 

Dagsorden 
1. Velkommen (13.00) 

2. Diskussion og fastlæggelse af spilleregler (13.00-13.20) 

3. Gruppearbejde om emner fra introdagen (13.20-14.10) 

4. Debat og behandling af emner (14.10-14.50) 

5. Pause (14.50-15.00) 

6. Kandidatpræsentation (15.00-15.30) 

Valg af ungeborgmester og ungeviceborgmestre 

Valget ledes af Kristian Würtz, Rådmand for Børn og Unge 

7. Debat med Kristian Würtz (15.30-15.55) 

8. Resultat af valget og afslutning (15.55-16.00) 

 

Referat 
 

Velkommen (13.00) 

Andreas Genefke Larsen byder velkommen, introducerer de nye ungebyrødder til den praktiske del af 

mødet og gennemgår dagsordenen. 

 

Diskussion og fastlæggelse af spilleregler (13.00-13.20) 

Gennemgang af sidste års spilleregler.  

 

Kommentarer 

Freja: Hvorfor leder ungeborgmesteren mødet? Bør han ikke snarere deltage i mødet, så resten af Børn og 

Unge-byrådet kender hans/hendes holdninger? 

Andreas: Jeg har tit givet min holdning til kende, selvom jeg har ledet mødet. Det samme gælder 

viceborgmestrene.  

 

Spillereglerne er vedtaget uden ændringer.  

 

Gruppearbejde om emner fra introdagen (13.20-14.10) 

Emnerne fra introdagen diskuteres i grupper. Der tages referat i hver gruppe.  

 

Debat og behandling af emner (14.10-14.50) 

Hver gruppe fremlægger hvad man er kommet frem til: 



Gruppe 1: Laura: billigere skolemad, som helst skal være varm mad. Der skal ikke afsættes nye penge, men 

skolen skal kunne konkurrere med eksempelvis Netto, ved at tilbyde bedre og varm mad.  

Nina: Der skal indføres mere sund mad i kantinen, så børnene også har muligheden for et sundt alternativ. 

Dette kunne eksempelvis gøres, ved at indføre en grænse for hvor usund maden må være. 

 

Gruppe 2: Johanne: Emneuge på tværs af områder. Niveau-opdelling i skolen – ikke noget som ungebyrådet 

eller kommunen skal vedtage. 

 

Gruppe 3: Valdemar: Hvordan kan vi få bedre miljø – det kunne gøres ved at give bedre mulighed for at 

tage cyklen eller ved hjælp af bedre offentlig transport(fx bedre busruter). Forbedring af grønne arealer i 

Aarhus 

Freja: Kampagner virker godt, og derfor skal der laves nye kampagner. Dog uden de klassiske med motion, 

da folk er blevet for trætte af dette. 

Mathias: Grønne områder skal finansieres af private virksomheder. 

 

Gruppe 4:  

Karen: Flere ungdomsarrangementer, hvor folk fra forskellige områder kan mødes. Dette skal ikke gøres 

ved hjælp af alkohol, men derimod med store navne. Sportskonference for de små klasser. 

 

Gruppe 5: 

Bertram: UUvejledning – akut mangel på ressourcer. Dette ville være godt med eksempelvis SMS service.  

 

Diskussion 

 

Niveauopdelling: Charlie, det er ikke lovligt i øjeblikket. Men forslaget er en hjælp til dårligere stillet(altså 

ikke reel niveauopdelling) 

 

Ungebyrådet opfordres til at holde sig i debatten til emner som man har indflydelse på. 

 

Karen: Netbestilling  af varm mad. Førstehjælp skal være obligatorisk. 

Nina: Ungeby -område hvor de unge står for aktiviteter i festugen. 

Freja: For mange skoler fravælger at have vikarer, fordi de er tvunget til at betale for 3 timer, selvom de kun 

har brug for én.  Ofte er vikarer for dårlige rustet til at undervise. 

Rithma: ”Smilets by” er LANGT bedre end ”Danish for progress”. Ungebyrådet skal ikke blande sig i 

bussernes ruter. Miljøundervisning i skolerne ønskes.  

Laura: Skoler og SFO skal tænkes sammen i stedet for fraskilt. Dette kunne eksempelvis gøres ved at 

pædagogerne brugte den tid hvor børnene ikke var i SFO til, at deltage i undervisningen. 

Sofie: Ville være rigtig dyrt at uddanne vikarer. Målrettet fund af vikarer på baggrund af viden om fraværet. 

Charlie: Mad ude fra koster for mange penge da de private virksomheder vil tage profit. 

Bassel: Bedre med emneuge i førstehjælp og miljø end blot spredte timer. 

Karen: Op til skolerne selv at bestemme hvorledes timerne skal fordeles, men at ungebyrådet kan indstille 

til afsættelse af timerne.(Førstehjælp) 

Sofie: Miljøundervisning – godt at sprede det ud for ellers glemmer man det hurtigt igen. 



 

Behandling af Emnerne: 

Trivlselkonsulent: 3 stemmer for 

Billigere skolemad: 18 

Mere rengøring på skolerne:4 

Mere Førstehjælps-undervisning:21 

Fælles emneunge:8 

Ungdomsstøtte center:7 

Bedre vikarer:21 

Større lærerhjælp til udsatte klasser:7 

Niveauopdelling i folkeskolen:14 

Miljø:9 

Hensynsfulde veje:3 

Billigere og bedre offentlig transport:9 

Grøn by:13 

Ungdomsfestival eller flere arrangementer: 22 

En tolerant by:1 

Fritidsaktiviter:10 

Forbedring af UU vejledning:15 

 

Pause (14.50-15.00) 

 

Kandidatpræsentation (15.00-15.30) 

Rithma, Charlie, Sofie, Mathias og Kristoffer er kandidater til posten som ungeborgmester 

Freja og Karen er kandidater til posterne som ungeviceborgmestre. 

 

Præsentationer af kandidater til ungeborgmesterposten: 

Rithma: Har erfaring. Vil gerne styre debatten. Vil kæmpe for at beslutningen om lukning af rundhøjskolen 

ændres. Mere miljø undervisning. Ungdomsfestivalen. 

 

Charlie: Vil kæmpe for en bedre skolegang, alle skal blive hørt. 

 

Sofie: alt for få unge engagere sig i politik.  Flere unge skal involveres. Flere samarbejdspartnere med 

erhvervslivet i skolerne. Ungebyrådet skal være økonomiske ansvarlige – ellers vil det bare gå ud over 

andet. Mere samarbejde imellem skolerne. Bedre til at involvere medlemmer  , fx brænder medlemmer for 

skellige emner, og ikke alle skal tages af borgmesteren. 

 

Kristoffer: realistiske planer hvor der er mulighed for at opnå forskel. Ungdomsbyrådet skal være de 

dominerende. Små ting, kan gøre en stor forskel for børn og unge. 

 

Valdemar: Politik og indflydelse er sjovt, og interessant. Ungebyrådet er en måde hvorpå unge kan opnå 

mere indflydelse, og dette vil Valdemar være god til at kæmpe for. 



 

Bassel: Mindre kriminalitet. 

 

 Mathias: Brænder for ungebyrådet 

 

 Mahmoud: vil gerne være viceborgmester for at gøre Aarhus til en bedre by for unge, og vil gerne være en 

støtte og hjælp til en fremtidig ungeborgmester. 

 

Freja: ”Politik har altid været vigtigt for mig” Bedre elevdemokrati, flere cykelstiger, bedre faciliteter på 

skolerne. For mange elever i klasserne. Ungebyrådet skal være bedre til at kommunikere virkeligheden ud 

til politikerne. 

 

Karen: Vigtigt at ungeborgmesteren tager del i debatten og er aktiv.  Bedre kollektiv transport, og bedre 

uddannet vikarer. 

 

 

Debat med Kristian Würtz (15.30-15.55) 

 

Det rigtige byråd har stor interesse for det arbejde, som bliver gjort i ungebyrådet. Stolte over ungebyrådet. 

Vigtigt fordi det er de unges eneste mulighed for indflydelse. 

Karen: Er det op til skolerne selv at bestemme hvis vi gerne vil have en temauge?` 

Kristian Würtz: Ja, men dette kan ændres, såfremt det er et politisk ønske. Dog er det en tradition at 

skolerne har stor selvstændighed i forhold til ledelse. Tør at have vision, også selvom det er svært. 

Freja: Hvordan harmonerer ønsket om 28 elever i en klasse overens med ønsket om at have dygtigere 

elever? 

Kristian Würtz: Altid en balance. Op til skolerne selv, der er også mange faktorer der gør sig gældende, fx 

timeantal. Derfor kan man ikke udelukkende se på elevtallet. 

Charlie: Realistisk at indføre niveauopdelt undervisning i Aarhus? 

Kristian Würtz: Nej. Det ønsker vi i socialdemokratiet ikke. 

Kristoffer: Hvorfor sætter vi ikke målet i forhold til ungdomsuddannelse ned? Når det ikke er muligt at 

opnå. 

Kristian Würtz: Det er et rigtigt mål, da samfundet udvikler sig i en retning hvor øget uddannelse er 

nødvendig. Vi skal også være bedre til at opfordre til andre muligheder end blot gymnasiet. 

Nina: Hvorfor har vi valgt ”Danish for Progress” 

Kristian Würtz: Vi havde ansat et markedsføringsfirma, som hjalp os og dette vil være bedst i forhold til 

udlandet. 

Sofie: Har du et godt råd til os som ungebyråd? 

Kristian Würtz: Kast jer mere ud i det og vær ikke bange for at være uenig. 

??: Hvis vi ønsker Niveauopdeling, bør i så ikke også kæmpe for det? Vi oplever det som værende positivt, 

og ikke skadeligt for de svage, nærmere tværtimod. 

Kristian Würtz: Ikke alt hvad i kommer med vil finde støtte i salen. 

Mathias: Kunne målet ikke være at alle bliver rustet til at komme i arbejde? 

Kristian Würtz: Vigtigt at unge bliver rustet. 



Resultatet af valget og afslutning (15.55-16.00) 

 Charlie er valgt som ungeborgmester for Børn og Unge-byrådet. 

Karen og Kristoffer er valgt som ungeviceborgmestre for Børn og Unge-byrådet. 

 

 


