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Referat 1. møde Børn og Unge-byrådet – tirsdag d. 11. november 2014  

Kl. 13:00-16:00. Byrådssalen.  

Mødet styres af afgående ungeborgmester Karen Fink Bjerregaard pkt. 1-6 og Formand for Børn og 

ungeudvalget i Aarhus Kommune, Maria Sloth, fra pkt. 7-9.    

Dagsorden 

Gennemgang af dagsorden – ingen bemærkninger.  

1. Velkommen  

Praktiske informationer til nye medlemmer. Påmindelse om god tone i debatten.  

 

2. Generationsgruppen v. Clara Mulvany  

Clara: Jeg er medlem af et udvalg på ca. 10 personer, som arbejder med generationsbrobygning. Endnu 

i opstartsfasen, men sikkert at unge skal involveres for at skabe perspektiv i projektet. Etableres et 

”generationshus” i Aarhus Ø. Der er møde ca. en gang i måneden.  

Karen: Hvis nogen har lyst til at være med, så send en mail til Morten, morten@aauf.dk  

3. Diskussion og fastlæggelse af spilleregler 

Pkt. 1. Ingen bemærkninger. 

Pkt. 2. Ingen bemærkninger. 

Pkt. 3. Ingen bemærkninger. 

Pkt. 4. Ingen bemærkninger.  

Pkt. 5. Ingen bemærkninger. 

Pkt. 6. –  

Hjalmar: Forvirring om pkt. 5.1. Hvorfor skal der være fem medlemmer om en ændring?  

Karen: Det er forretningsudvalget det laver dagsordenen, principielt kunne der komme 31 

ændringer til dagsordenen til hvert møde.  

Pkt. 7. –  

Mones: Hvad hvis suppleanterne også er syge?  

Karen: Så må der komme nogle af de andre suppleanter til. Der er flere suppleanter i hvert 

område.  

Pkt. 8. Ingen bemærkninger. 

Pkt. 9. Ingen bemærkninger.  

Afstemning: Spillereglerne er enstemmigt vedtaget.  

Øvrige bemærkninger:  

Babette: Kan suppleanterne også få en mikrofon? Det kan være frustrerende ikke at få sagt sin mening 

før man er ude i grupperne.  

Karen: Det er desværre vilkårene for suppleanterne.  
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Hjalmar: Enig med Babette. I en akut situation kan det virke provokerende ikke at kunne sige sin 

mening eller stemme.  

Karen: Det må understreges at være vilkårene for suppleanterne.  

4. Gruppearbejde om emne fra introdagen 

         Studiemiljø) 

Hjalmar: Tanker om det psykiske studiemiljø. Ting man skulle fokusere på: ventilation, visuelt, 

økonomisk, mange lyse farver, inventar. Det kunne dog virke svært at finansiere. 

         Parker) 

Tobias: Aarhus skal være grønnere. Permanente bebyggelser, skaterparker om sommeren og 

fodboldbaner. 

Frederik: I stedet for at skabe en ny park permanent, så kan man evt. skabe flere arrangementer om 

sommeren. 

         Ungekort) 

Babette: Det skal være et ungekort, der kan bruges til skolerelevante ting, f.eks. transport og IT-

udstyr. Christian: Hvor skal pengene komme fra? Skal skolerne betale? Eller skal byrådet bane vejen? 

Jeg ser ikke en løsning.  

         Ungdomsprisen)  

Christian: Delte meninger om, hvordan pengene skal uddeles. Det kan være en stor opgave at finde 

nogen, der fortjener pengene. Enighed om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvis der 

nogensinde skal komme enighed.  

Emil: Det tager lang tid at få noget igennem, det skal snart besluttes.  

Amalie: Man kunne nominere hinanden, og så kunne prisen være et tilskud til et allerede eksisterende 

projekt.  

5. Debat og behandling af emner 

          Studiemiljø)  

Philip: Umiddelbart en god idé. Men er den så god, at vi skal lave en indstilling? Vi skal huske, at vi kun 

kan sende fire indstillinger afsted, vi skal ikke spilde tiden. 

Emil: Kommer der ikke nye studiemiljøer nede i DOKK1?  

Christian H: Enig med Philip. Ungebyrådet skal ikke håndtere ”småproblemer” det er skolens ansvar.  

Hjalmar: Lystrup Skole har store problemer. Det er vigtigt at lave nogle områder, hvor der er plads til 

fordybning – også i udkantsområderne.  

Yasmin: Mere praktisk med lektiehjælp ude på skolerne i stedet for inde i midtbyen.  

Christian H: Hvis der er problemer på skolerne – så vil han gerne tage sin udmelding tilbage, 

problemet er bestemt relevant! 

Philip: Lektiehjælp er allerede ude på skolerne henvendt til Yasmin.  
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          Parker)  

Emil: kan man ikke indføre nogle af de elementer fra festugen? Så det bliver mere attraktivt for os at 

være her?  

Frederik G: God idé med parker, i forbindelse med 2017 – det skal være fedt med en park, hvor der er 

mulighed for fx at skate. 

Hjalmar: Grønne områder er vigtige – især i forhold til 2017. Det vil også fremme ungekulturen i 

Aarhus.  

Anna Kirstine: Det kunne være fedt at få noget grønt ind i byen, fx ligesom i Paris. Det giver byen 

mere liv.  

Emil: I det mindste kunne man opfriske byen.  

Babette: Specielle ting ville være fedt, også for turismen.  

Yasmin: Løberuter – atletik eller udfordringer undervejs.  

Malthe: I Hamborg har de forskellige ”sjove ting” i byrummet – fx vandkanoner. 

          Ungekort) 

Frederik G: 10% er ikke særlig meget rabat – vi kan godt bruge tiden på noget mere vigtigt. 

Philip: Hvad er ambitionen bag ungekort?  

Christian: Unge betaler for en hel masse ting inden gymnasiet. Reformen gør det svært at tjene penge 

efter skole, der er ikke tid til at arbejde. Under 18 skal også have fordele, og der kræves af dem at de fx 

har en computer. Det skal dog kun være ting der er relevante for skolen.  

Hjalmar: Ikke rabat til tøj og spil – rabat til skoleremedier og transport.  

Babette: Man kunne måske lave en pulje man kunne søge – så det kun er dem der har brug for det. 

Louise Jeanette: Enig i, at det skal være noget man kan søge om, så kunne man få et tilskud. 

Christian H: Uenig. Alle skal have mulighed for at få det. Det kan også være andre ting end computere, 

fx skriveredskaber og lignende.  

 

Ungdomspris) 

Karen: Ikke tid til at snakke om prisen nu, men vi nedsætter en arbejdsgruppe, der mødes og arbejder 

videre med forslaget.  

Arbejdsgruppe: Hjalmar + Philip + Malthe + Amalie + Mones + Dagmar + Freja: mail sendes om møde 

og tidspunkt.  

6. Information om Borgmestervalget 

7. Pause 

8. Kandidatpræsentation  

9. Oplæg v. Maria Sloth (formand for Børn og Unge udvalget) 

10. Resultat af valget og afstemningen   

Ny ungeborgmester: Frederik Giragosian.  

Nye viceborgmestre: Emil Lassen og Hjalmar Skovgaard Boas. 


