
Børen og ungebyrådsmøde d. 09.04.13 

Gennemgang af dagsordenen  

Siden sidst 

- Lockout. Læserbreve, aviser  

- Møde om skøjtebanen 

- Møde med UUvejledningen  

o Dialogmøde 

o En del af aktivitetstimerne  

o Fokus på erhvervsuddannelserne  

o Mindst et møde med forældrene  

o Ny alp 

Orientering om ungecafe 

- Møde på Læsøegade skole 

Debat om aktivitetstimer efter eventuel skolereform. Hvad skal de bruges på?  

- Førstehjælp  

- Ekstraundervisning til dem der har brug for det og så kan ned andre lave nogle lektier  

- (der sættes gang i summegrupper)  

- Kreative og aktive. Vigtigt med variation i timerne  

- Lektiehjælp, da det kan være svært at afsætte tid efter skole. Sport. Måske en tur ud af huset  

- Relevante udflugter. Foredrag.. bevægelse. Trivsel og antimobning.  

- Ud af huset  

- Kulturundervisning. Valgfag. Idrætstimer.  

- Mulighed for undervisning på et højere niveau.  

- Klassens tid. Forløb der er tværfaglige. Måske privatøkonomi. Måske noget om miljø. Måske man 

kunne komme ud og lave nogle forsøg. Noget af det man ellers bare ville læse i en bog  

- Sammenholdstimer. Brobygning til ungdomsuddannelse. Ekstraundervisning. Fællestimer  

- Niveaudeling  

- Skolerne skal have et katalog så de kan lære af andre erfaringer  

 

Vedr. valgfag  

- Der skal være tid til at være individuel i aktivitetstimerne, fordi det ellers – med den nye reform – 

kan være svært.  

 

Vedr. niveaudeling  

- Hvordan skal det fungere? 



o Man har mulighed for at vælge noget fagligt på et højere niveau.  

o Fællestimerne frigør nogle lærertimer (lærere ). De kunne bruges på at niveaudele 

o Gode erfaringer med emnet fra nogle skoler. Dårlige fra andre.  

o Ved godt hvem der er de mindre dygtige, uanset om de går på et hold eller ej. Det skal ses 

som en hjælp – folk er sat i bås allerede  

o Måske eleverne selv skal sige hvor de har lyst til at være og rette sig efter det  

o Inddel efter motivation og ikke efter evner  

o Støtte til den frivillige model  

o Måske fra 7 – 9 klasse.  

o Frivillighed måske en god ide. Måske det skulle være en samtale mellem eleven, 

forældrene og lærerne.  

o Det er forskelligt hvad folk er gode til af fag.  

- Diskuterer vi det her som noget der kun skal foregå i aktivitetstimerne?  

 

 

Vedr. foredrag 

- Hvordan skal det ske? Skal vi selv finde foredragsholdere, eller hvordan? 

o Uklart hvordan det kommer til at fungere i praksis, derfor svært at sige.  

o Måske nogle penge til skolerne til foredrag  

o Måske et katalog til skolerne  

 

Vedr. mobning  

- Vigtigt fordi man skal være længere tid i skolen. Måske en psykologisk vinkel, så man også lærer 

noget samtidigt.  

- Kunne også være sammenholdstimer hvor man styrker fællesskabet  

Vedr. kreative fag 

- Det er en god ide, fordi alle ikke af sig selv kommer til at beskæftige sig med noget kreativt  

- De elever der ikke er så stærke fagligt, kan måske få noget selvtillid her.  

- Nogle er kreativt begavede, derfor også vigtigt med en erhvervsretning  

- Også sport. Fodbold, etc.   

o Unge bevæger sig for lidt, så det er vigtigt. Så få af timerne som muligt skal være holdsport.  

o Man skal kunne sidde over, hvis man er rigtig god til det i forvejen.  

o Sport styrker fællesskabet. Også en måde at bekæmpe mobning  

 Styrker sammenholdet for dem, der er gode til det.  

 

Der nedsættes en gruppe, der skal arbejde med emnet  



- Mathias 

- Freja  

- Lærke 

- Rithma 

- Iman 

- (søren har dem)  

 

 

Debat og beslutning vedr. vikartimer 

Beslutningspunkt 5 – efteruddannelse til vikarer  

- Hvordan sikrer man det, hvis de kommer ind fra gaden  

o Hvis de kommer ind fra gaden, skal de tage et kursus inden de kan undervise  

- Hvem skal finansiere kurserne? 

o Skolerne  

- Forslag til rettelse om beslutningspunkt 2.  Man skal trække på universitetsresurser, man har i 

Aarhus.  

- Tilføjelse: Måske lærerstuderende skal være vikarer  

- Noget med en database med vikarer 

- Økonomiske bekymringer.  

 

Afstemning  

- Korte kommentarer til beslutningspunkterne  

- Afstemning om beslutningspunkt 1 

o PUNKTET ER FRAFALDET   

- To afstemninger under beslutningspunkt 2  

o Om der skal stå: herunder universitetsstuderende og lærerstuderende  

o Om punktet skal indstilles  

- Afstemning om tilføjelse  

o Vedtaget  

- Afstemning om beslutningspunkt 2  

o Vedtaget  

- Beslutningspunkt 3  

o Vedtaget  

- Beslutningspunkt 4  

o Vedtaget  

- Beslutningspunkt 5  

o Der stemmes to gange. Der stemmes først om tilføjelse om, at det skal finansieres af 

kommunerne.  



o Ændringen af vedtaget.  

o Vedtaget: 12/8  

- Beslutningspunkt 6  

o Den skal skrives ind i indstillingen, men der skal stemmes om den alligevel.  

o Vedtaget 14/6 

 

Oplæg ved embedsmænd fra sport og fritid, teknik og miljø og repræsentant fra den gamle by vdr. 

Skøjtebane. 

Charlie: Oplæg fra Thomas Bloch Ravn, Direktør for Fra DGB. Med forslag om at sb skal belægges der. 

Thomas: Baggrund for tankerne. Ikke tekniske detaljer. Den gamle by er et museum for hele Danmark. I 

2011 besluttede Aarhus byråd at de skulle overtage Århus bymuseums rolle. Altså også være et museum 

for Århus. Derfor ikke blot museum men også mødested for alle århusianere. Børn ung og gamle. En anden 

ting som de også fandt vigtig. Var at få udjævnet besøgstallet over hele året. FÅ gæster i oktober og jan-feb. 

Det ville være sundt for den gamle by fuldtidsjobs frem for deltidsjob osv. Århus kommune har besluttet at 

nedlægge den kommunale skøjte bane., DGB som alternativ. Det vil være unikt. Det ville være et billede der 

ville gå land og rige rundt.  

Photoshoppede billeder går rundt. 

Det ville være den mest spektakulære skøjtebane. Den vil lægge det sted hvor der var mest vand. Man vil 

kunne ligge fryseagregater ned. Overskudsvarme vil blive ført over i huse. Det er rart at kunne bruge ting 

fornuftigt. Der ligger et konditori ved siden af således at man også kan få gode ting. Der er gratis adgang. 

For børn og unge under 18. Årskort til 150 kroner for folk der er ældre. 

Man må gerne medtage egne skøjter, i åbningstiden vil der også være udlejning. 

Det vil koste i omegnen af 5 mil. Som skal skaffes. Når de er skaffet og vandet er frosset osv. så skal der 

være penge til strøm. Det er den store udgift. Målet er at have det økonomisk neutralt for den gamle by. 

Måske brug for et offentligt tilskud. Måske 50-50. Være en besparelse for kommune. 

 

Har undersøgt det tekniske. Det kan lade sig gøre. Finansieringen er en forudsætning.  

Forudsætning: Der må ikke gives kommunalt tilskud til andre skøjtebaner! 

Det kræver en god opbakning fra Århusianer byrådet og B&U byråd 

Laura: Umiddelbare tanke. I har ikke så meget åbent. Jeg vil gere selv kunne bruge den senere på dagen. 

Problematisk i lukker tidligt. 

Thomas: åbner 11-15 i jan. Derefter 10-16. Hvis der er efterspørgsel vil de også holde tilpasse åbningstider. 

Man kunne måske holde den åben fra 10 – 17-18 tiden. Kan det være økonomisk Fornuftigt vil det kunne 

lade sig gøre.  



’Freja: Godt at det kommer til Århus. Men bliver det byens skøjte bane, eller den gamle b. Den gamle 

appellerede meget til de unge. DGB trækker måske ikke ligeså meget som de Århus. Hvordan vil de 

tiltrække de unge? 

Thomas. Jeg er ikke sikker på at du har ret i din antagelse. Appellere ved at skabe helt specielle rammer. 

Hvis i har lyst til at skøjte i appellerene miljø. Det er ikke for vores skyld 

?: tilladelser 

Thomas: tilskud. Det kommer an på en prøve. Det bliver en besparelse for kommunen, men DGB kommer 

til at køre det mere og mere 

Sofie: Skal i have tilladelse fra kom? 

Thomas: Ved det ikke. 

?: vi skal have det undersøgt. Men tror ikke at tilladelser bliver problem. Men skal have opbakning, så skal 

man nok finde en løsning 

Sofie: Bliver det byens skøjtebane.  

? Vil fortælle noget om kommunens planlægning. Man skal have tilladelse hvis man bygger noget osv. Der 

kan være 100 tilladelser i spil, men hvis det er noget hvor man beskriver et projekt der ikke er særligt 

belastende, plejer der ikke at være kæmpe problemer. Den største politiske udfordring er hvor byen vil 

have sin skøjtebane. 

Freja: Ikke den store økonomiske udfordring. En dag i dec. Koster 270 for en familie at komme ned at 

skøjte.  

Thomas.: Spørgsmålet er om det overhovedet skal laves i dec. Pga. besøgstal. Men efter nytår vil det være 

jan + feb + slutningen af marts. Herudover er det ikke dyrt. Hvis man sammenligner biograf, fodbold m.m. 

Karen: Problem ikke at holde åbent december. Det er dyrt frem for før hvor det var gratis.  

Thomas: Det er vilkårene. Vi har gjort os nogle overvejelser som for os vil være et fantastisk tilbud. Det vil 

ikke være dyrt for mange af jer, og folk over 17 vil man kunne finde meget billige løsning. Det er 

pebernødder ift. Hvad i bruger ellers. Forudsætningen er at der er stemning for det. Ellers kunne de bruge 

tid og penge til andet. Hvis der kommer andre skøjtebaner, er, vil den gamle by ikke. DGB skal kunne se 

noget fornuft i det 

Charlie: For mange kunder til dec. 

Thomas: Det er ikke fordi vi ikke vil, men det er et spørgsmål om sikkerhed. 

Nyt oplæg fra Søren Larsen 

Søren: Rep. Fra sport og fritid. Økonomi. Budgetforliget for 2012, blev skøjtebanen nedlagt besparelse på 

910.000 kroner. Grunden til at beløbet er så højt er pga. af leje til kompressor og køleunit. Det er med til at 

gøre det dyrt at drive skøjtebane. Indtægt fra skøjteleje 5-600.000 kr/årligt. Sb lå i musikhusparken indtil 



det sidste leveår. Det var en stående diskussion hvor den skulle ligge henne. 1. mange syntes den var pæn, 

andre at den var grim. Nogle syntes at det var tosset at græsset skulle reetableres. Ikke muligt at finde en 

permanent placering, da man så skulle lave en ny lokalplan.  

2009 undersøgte man hvor man kunne ligge den. Konklusion: Musikhusparken eller bispetorv. 

Miljø: Det var også en stående diskussion. SF i sær syntes at man lukkede alt for meget co2 ud. Undersøgte 

om man kunne bruge noget plastisk materialer og voks. De vidste sig at være for dårlige. Derfor fortsatte vi 

med gammeldags iskøjtebane.  

Skema. Der viser noget af brugen af skøjtebane. Estimatet er lavet ud fra skøjteudlejning og optællinger. 

Åbningstid er bemandet åbningstid. Sidste år på Bispetorv. Skøjteudlån falder, færre gæster. Skyldes flere 

ting. Sen beslutning. Møg vejr i dec. Kom sent i gang. Dec var højsæson. Mindre bane. Det vidste sig også at 

blæsevejr fra øst gjorde det pivkoldt= få brugere når vinden lå sådan. 

 

Niels fra teknik og miljø 

Niels: Kræver en sb tilladelser for TF. Det gør den næppe. Men det kommer ikke til at afhænge af tilladelse. 

Man kan lave sådan et projekt. Når søren taler om at lokalplanen problematiserede sb på musikbanen. 

Hvordan kommer man på banen ift. overordnet planlægning. Det er ikke særligt nemt. Derfor et 

genbrugsforedrag. 

Teknisk forvaltning laver kommuneplanlægning, i 12 års planen. De bestemmer kursen hastighed og 

retningen for hvordan byen udvikler sig. Der er nogen rutiner i de 4 årlige valgperiode 

Slide 2. Arbejder indenfor planloven. Formålsparagraf: Afvejning af alle m.m. at inddrage borgere. Således 

er i inviteret til at blive inddraget 

Underkommuneplaner – lokalplaner der fortæller om de enkelte arealer. Hvis man finder den rigtige 

placering vil man gerne kunne finde det. Hvis I ikke syntes at byrådet gør et godt nok er det jeres ret som 

borger at stille spm. 

Fra 1950- hed hele Århus nærmest den gamle by. De næste 50 tog alt det orange jord. Man skal ikke være 

økonom for at se de bæredygtige problemer. Den næststørste ressource er derfor, efter mennesker, om i 

kan få plads til at det i gerne vil. Plads til grundvandet, undgå forurening.  Afvejelses udfordring. Udnytte de 

arealer vi har. Derfor er der noget der er res. Til byvækst. Hvis man kan få det alm. Byliv ned til DGB. Ved at 

udnytte arealet flere gange, har i mulighed for at få en mere intensiv og spændene by, hvor man ikke 

spreder byen for meget. I europæisk sammenhæng.  

Slide ned. Venstre. 70 flere indbygger 50.000 flere arbejdspladser. Flere studerende. 96 kommuner der 

levere ungdom til Aarhus. Hvis man kan lave en god by for alle der er sund og energimæssig bæredygtig og 

byens rum bliver brugt, kan vi på sigt gøre byen mere og mere spændene og interessant, både for ”voksne” 

og virksomheder. 



Aarhus skal spille en national og regional rolle. Derfor dynamo for Jylland. Aarhus skal skabe flere 

arbejdspladser mere økonomi. M.m. 

Slide 1 s. 2 Gennemført kulturby2017. I kan sætte jeres aftryk her.  

Den fysiske byudvikling. Her skal i melde jer på banen. Der foregår rigtigt rigtigt meget, og der skal 

selvfølgelig også være plads til jeres dagsordner. Hvis en sb skal lægge i den gamle by eller et andet sted, 

skal i overbevis os om.  

Forstår bekymringer, men hvis det nu er den mulighed der er, så skal i tænke jer om inden i indstiller. 

Finder i et andet sted der er en favorit, og kan i vise en finansiering.  

 

Charlie. Spørgsmål 

Mathias: Åbningstider: 2010/11 

Søren: Skrækkeligt vejr. Problemer med at der blev kastet flasker ind  lukke perioder. 

Mathias: Forskel på åbningstider, når den så havde åben. 

Freja: Hvordan ser i mulighed ved at placere skøjtebanen ved ridehuset. Her kan man jævne grusset 

Søren: placeringen har været undersøgt. Var lidt tilbageholdene, da det betød at den kun kunne blive 1050 

km2, hvor at den der var ved frederiksalle var ca. 1400 km^2. Så var det en vurdering at de hellere vil bruge 

det på græs. Ydermere vil placeringen på officerspladsen give logistiske problemer ift. ridehuset 

Sofie: At det ikke gik godt 2010/11 var måske et udtryk for dårlig belliggenhed. Hvad med godsbanen, når 

man har brugt så mange penge på kultur dernede. 

Søren: Den lå bedre på frederiksalle. Så skete der det at der var sparerunde, derfor har godsbanen ikke 

været i tankerne, da den på det tidspunkt ikke var grundlagt nogen godsbanen. Kommunen har endvidere 

ikke givet os nogen bevilling 

Niels: Godsbanen har været til høring siden 2001. Der er en ny bydel på vej på noget der ligner 150 000 

lejlighedkm2. I bliver nødt til at tænke på hvordan det skal løbe rundt. Anlægget og driften af banen er så 

stor. Hvis man kunne få det med i hvordan man udvikler byen vil det være meget bedre. Alle århusianer er 

velkomne til at være med, men flere nye projekter er svære at få på godsbanen. 

Thomas: Hører ikke videre begejstring. Thomas tror på at de kan skaffe pengene. Hvis der er usikkerhed vil 

de bruge pengene på noget andet. Derfor vil jeg gerne høre hvad i tænker. 

Mathias: Man skal ind i den gamle by for at mærke stemningen. Men det er problematisk med dec. 

Thomas: Det overvejer vi jo. 

Karen: Hvorfor skulle der komme mange på godsbanen, når der ikke kom mange på bispetorvet. 



Søren: Bispetorvet ligger mere centralt. Det der gik i kludder var sen opstart og møgvejr. Endvidere spillede 

banens størrelse måske ind. Måske har det betydet noget at tilkørselsforholdene er vanskeligere. Men det 

er kun gætterier.  

Freja: måske ligger kunstgræs på om sommeren også sb om vinteren. Mere CO2 venlige ved at lede varmen 

ind i andre huse. DGB. Det er godt at kæmpe for en central placeret sb. Men hvis der ikke er nogen chance 

for ikke at få en skøjtebane er den gamle by en god løsning. Hvad er mulighederne for at lave en 

skøjtebane? 

Søren Sport og Fritid vil meget gerne lave en, men har ingen penge. Overskudsvarme var ikke muligt da der 

var tale om nogle årlige dispensationer. 

Charlie: Nogen der føler sig overset. ? Nej godt. Vi går til debat om skøjtehallen nu.  

Charlie: Hvor syntes i den skal ligge 

Sofie: Godsbanen. Der er en ny bydel og byrådet ar brugt mange penge. Der er dels plads til det og kunne 

være fedt at lave et kulturelt fællesskab derned 

Mathias. Finansering. Jeg kan ikke gøre hvad han siger.  

Charlie: Lad os snakke om vi syntes den skal ligge i den gamle by. 

Freja: Nødløsning. Det bliver Den Gamle bys skøjte bane og ikke byens skøjtebane. Ridehuset er måske et 

alternativ. Lille bane er bedre end ingen bane, 

Karen. Godsbanen er ikke en god ide, da jeg ikke tror der kan være så mange besøgende 

Julie: 3 problemer ved Den gamle by. 1 åbningstider både i hverdage og i december måned, hvor de endnu 

ikke ved om de vil holde åbent.2. Det bliver ikke en skøjtebane for alle hvis man skal betale 

Laura: Problematisk med Den Gamle by at der ikke kan være så mange på skøjtebanen. Hvis de ikke har 

åbent i dec, hvor der er de flere mennesker. Kan det måske være en ulempe.  

Melissa: S & fritid mente ikke at det havde noget at gøre med beliggenhed men vejr.  

Charlie: Ser mange fordele og ulemper ved den gamle by. Fordele. De tager sig af det. De kan finde 

pengene. Ulemper: Det bliver ikke Århus men den gamle bys. Åbningstider og priser. Ikke skøjtebane for 

alle, men dem der virkelig har lyst. 

Freya: Forslag til finansiering: Musikhuset kan få lov at sætte boder op, hvor overskuddet fra disse boder 

skal være med til at betale. 

Sofie: Løsning til at tjene skøjtebanen ind. Kan ikke huske hvem. Beliggenhed, var ikke problemet. 

Godsbanen virker som et rigtigt godt sted, og det kan også være der man leder varmen hen.  

Charlie: Snak om man kan lave det til kunstgræs om sommeren og sb om vinteren. Jeg syntes personligt det 

er en god ide. 



Laura: Ser det ikke som en ulempe på nogen måde. Men forstår ikke argumentet med DGB’s skøjtebane og 

ikke Århus’.  

Julie: Hvis den lå til fri afbenyttelse ville det være for alle, men det er der ikke når man skal betale for at 

komme ind. 

Freja: Kunstgræs kunne være en god ide. Kom. Har bevilget 800.000 til streetaktiviteter. SB  

Fodboldbanen. Derigennem kan vi måske få nogle penge fra den pulje. Og dermed slå to fluer med et 

smæk. 

Charlie: Nedsættelse af arbejdsgruppe til skøjtebanen. Foregår fredag kl. 13.00, det kan også blive lidt 

senere på dagen.  

Arbejdsgruppen: Julie Freja, Karen og Charlie.  

Mathias: Var der ikke en tidlig arbejdsgruppe 

Charlie den på fredag skal arbejde med indstilling. Den tidligere skulle lave læserbreve. 

Tak for i dag og resten af året. Til sidst skal der nedsættes en gruppe til festugen. Vi har det forslag med at 

der skal være noget ungebydel i Århus festuge. Det bliver her snarest. Jeg skal nok skrive til jer. Hvem vil 

gerne være med i det her? 

Lærke, Charlie Laura iman Freja Johanne Maja Bassel Mathias Laura og signe B 


