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Referat Børn og Unge-byrådet, 6. møde d. 12/4/2016 

1. Velkommen 

Yassine gennemgår dagens dagsorden. Yassine fortæller om den sidste 
uges dækning i medierne og hvad der ligger til grund for dette. 

 
2. Afsluttende behandling af indstillingen om unge i erhverv  

Yassine gennemgår beslutningspunkterne én for én og spørger ind til om 
der er ændringsforslag eller kommentarer.  
 
Punkt 1: 
Yassine læser op. Der er ingen kommentarer eller ændringsforslag. 24 
stemmer for punktet og 0 stemmer imod. Beslutningspunktet er 
vedtaget.  
 
Punkt 2: 
Yassine læser op. Ingen kommentarer eller ændringsforslag. 22 for 
punktet og 2 stemmer imod. Beslutningspunktet er vedtaget. 
 
Punkt 3: 
Yassine læser op.  
 
Max: er det på brev eller eboks: 
Yassine: det kan være begge dele 
Max: jeg synes det skal være digitalt 
Fardosa: man skal først have brevet når man får et job 
Yassine: er det ikke bedre at få det som standard  
Fardosa: der er ingen grund til at at bruge så mange ressourcer på det 
Louise: det er bedre grundlæggende at være vidende end uvidende. 
Derfor skal det ud til alle, så alle har samme grundlag til at gå ud på 
arbejdsmarkedet. 
Ester: enig med Louise. Vi skal gøre alle unge vidende. 
Mathilde C: ændringsforslag: i stedet skal der stå mere og bedre 
information skal udbydes til  

 
Ændringsforslag: det skal være information i stedet for ’sendes’ til dem 
17 stemmer for ændringsforslaget og 7 stemmer imod. 
Ændringsforslaget vedtages.  
 
Punkt 4: 
Yassine læser op. Der er ingen kommentarer 
24 er for forslaget og 0 stemmer imod.  
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Der er ingen kommentarer til ad-punkterne – og der stemmes om den 
samlede indstilling: 
24 stemmer for. Indstillingen er enstemmigt vedtaget og sendes hurtigst 
mulig til Rådmanden for Børn og Unge.  

 
3. Kultur 2017 indstillingen 

Hver baggrundsgruppe fortæller, hvad de har snakket om:  
 

Baggrundsgruppe Syd: 

 Lave en liste med events for unge 

 Åbent brev hvor vi tilbyder vores hjælp 

 
Baggrundsgruppe Nord: 

 Hvordan vi unge generelt kan være med til supplere ideer og få dem 

til at køre. Fx ungebyrådet skulle udarbejde en liste med 

arrangementer til børn og unge ift. kulturhovedstaden 

 Der skulle skrives et åbent brev hvor man kan melde ind med sin 

arbejdskraft og ideer ift. kulturbyen  

 
Baggrundsgruppe Vest: 

 Wilhelm:  skrive et åbent brev 2) skrive en liste til børn og unge med 

ideer  

 Sally: Man kunne holde konkurrence på skolerne: man skulle lave 

ideer til arrangementer og så kunne man vinde penge til at 

gennemføre det. 

 Ivana: Lave noget fælles arrangement nede ved åen 

 
 
Baggrundsgruppe Gellerup: 

 Der blev ikke snakket så meget om kulturbyen 2017  

 
Yassine påpeger, at der er rigtig mange konkrete arrangementer i forvejen. 
Derfor er der blevet skrevet et forslag til en indstilling omkring Kultur 
hovedstad2017. Yassine læser udkast op. 
Yassine spørger om der er forslag eller indstillinger til oplægget. Oplægget 
handler om, at Børn og Unge-byrådet skal mødes med det voksne 
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byråd i løbet af KH2017 til temaaftenener, hvor forskellige temaer bliver 
diskuteret.  

 Louise: Alle vores forslag har handlet om events – men er det her 

ikke meget dialogorienteret?  

 Johanne: der er mange events i forvejen og derfor er det svært at 

lave noget der ikke allerede er der. Derfor bliver vi nødt til at vinkle 

den lidt anderledes. Samtidig bliver vi nødt til at lave noget der reelt 

set kan indstilles til byrådet.  

 Fardosa: Jeg synes det er et fint forslag til indstilling. Så kommer vi i 

mere kontakt med det voksne byråd og andre borgere. Det kan være 

med til at fremme forståelse mellem voksne og unge i kommunen.  

 Ester: Jeg synes den handler meget om den kultur vi gerne vil have 

mellem byråd og ungebyråd 

 Louise: det er en god ide, da det vil have karakter af en masse små 

dialogmøder 

 
Afstemning: hvem stemmer for, at det er arbejdsgruppen der videre skal 
færdiggøre forslaget færdigt?  
22 stemmer for. 2 stemmer imod. Det vedtages at kultur arbejdsgruppen 
skal færdiggøre indstillingen, så den er klar til at blive stemt om på sidste 
møde 10 maj.  
 
 

4. Hvem skal vinde Aarhus Lokalkreds’ ungepris 2016?   

Medlemmerne bliver præsenteret for de tre finalister – Tine fra Proud 
filmfestival, Younes Deaibes og Torben fra Headon.dk – derefter sidder de 2 
og 2 og diskuterer, hvem der har fortjent at vinde.  
 

 Argumenter for / imod Torben C-Bohnhardt 

o Esbern: Torben er indstillet af en ung og man kan mærke at 

der er gjort en forskel.  

o Signe: Det ligner meget den som vandt sidste år.  

 Argumenter for / imod Tine Kristensen 
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o Louise: det er vigtigt, at der er nogen der tager fat på de 

udfordringer nogen unge møder ift. deres seksualitet. 

Samtidig er hun frivillig og engagerer mange unge 

o Ivana: vigtigt at information kommer ud til de unge. Også for 

at forebygge fordomme.  

o Ester: det er en god ide og det er et vigtigt job de gør. Det er 

beundringsværdigt at det er frivilligt. 

 Argumenter for / imod Younes Deaibes 

o Fardosa: han er et stort forbillede for mange og især 

indvandreunge 

o Mohammad: Han er en fantastisk person. Han løfter os andre 

i området og gør virkelig noget for at løfte os.  

o Yassine: Yones har et godt hoved og et godt hjerte. Han er 

engageret og har en finger med i meget. Han er en 

mønsterbryder og får unge til at gøre en forskel.  

 
Younes Deaibes bliver vinderen af Aarhus Lokalkreds’ ungepris 2016. 
Tillykke.  
 

5. Resten af mødet foregik i receptionslokalet, hvor der blev arbejdet 

med forslag til den nye klimaplan i Aarhus Kommune.   

 
 

ÅUF/April 2016  


