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Høringssvar til den nye plan for Fritids- og Ungdomsskoleområdet
Børn og Ungebyrådet vil først og fremmest takke for, at blive hørt i forbindelse
med den nye plan for Fritid- og Ungdomsskoleområdet. Ung i Aarhus spiller en
vigtig rolle for medlemmerne i ungebyrådet, og dermed også for de resultater,
som kommer ud af arbejdet i ungebyrådet. I den forbindelse vil vi gerne takke for
det gode samarbejde med de fire FU-områder.
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Vi er glade for, at fritids- og ungdomsskoleplanen tager udgangspunkt i den nye Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af
børne- og ungepolitik, som netop har alle børn og unges trivsel i fokus uanset
31 unge i alderen 13 til 17 år og
baggrund. Vi har selv stort fokus på, at vi repræsenterer alle Aarhus’ børn og unge beskæftiger sig med alle spørgsmål, der
vedrører børn og unge i kommunen.
gennem ungebyrådet. Derfor har vi også vedtaget, at vores første emne skal være Byrådet
er organiseret i et partnerskab
udsatte unge.
mellem Århus Ungdommens Fællesråd
(ÅUF) og Magistratsafdelingen Børn og
I den forbindelse kan vi kun være enige i forebyggelsesstrategien og dens
Unge.
fire principper, som er noget vi håber at kunne bidrage til gennem vores arbejde i
ungebyrådet. Vi vil gerne gennem nytænkning af fritidstilbuddene og
ungdomsskolerne kunne mindske risikofaktorerne blandt udsatte unge og fremme
de beskyttende faktorer.
I afsnittet hvor der står ”Principperne bliver udlevet sammen med børnene og de
unge, forældre, civilsamfundet og øvrige samarbejdsparter”, savner vi dog, at
lærerne eller de primære skoler bliver nævnt. De er en central aktør i
dagligdagens forebyggelse, motivation, læring og trivsel for både børn og unge.
I afsnittet ”Rammer for organisering” støtter vi op om de tilbud som
ungdomsskolen tilbyder, men understreger også vigtigheden af mulighed for
individuel vejledning i forhold til vejen fra folkeskole til ungdomsuddannelse – kun
således kan ambitionerne tage udgangspunkt i den enkelte, hvilket vi mener et
vigtigt. Alle er forskellige og alle skal have mulighed for at være med. Her kan det
også noteres, at et øget samarbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet
kunne give en positiv effekt i forhold til de unge over 18 år videre færd.
Afslutningsvis er vi enige i den kvalificerede selvbestemmelse og fokus på de fire
menneskelige grundkompetencer som et mål for børn og unge. Det kræver netop
en ligelig balance mellem det læringsrettede- og værensrettede miljø. Ligeledes
mener vi, at afsnittet ”viden om hvad der virker” er vigtigt, da alle indsatser bør
evalueres og samles op på, så den videre udvikling giver mening.
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