
 
	  	  

 

Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  i	  Aarhus	  består	  af	  31	  
unge	  i	  alderen	  13	  til	  17	  år	  og	  beskæftiger	  sig	  

med	  alle	  spørgsmål,	  der	  vedrører	  børn	  og	  
unge	  i	  kommunen.	  Byrådet	  er	  organiseret	  i	  
et	  partnerskab	  mellem	  Århus	  Ungdommens	  

Fællesråd	  (ÅUF)	  og	  Magistratsafdelingen	  
Børn	  og	  Unge.	  	  

	  

Aarhus Kommunes Børn & Unge-byråd  
C/O ÅUF 

Sankt Nicolaus Gade 2 
DK-8000 Århus C 
tlf. +45 8613 8911  

Web: www.ungebyraad.dk 
E-mail: ungebyraad@ungebyraad.dk 	  

 

 

	  

Høringssvar	  til	  prioritering	  af	  RULL-‐midler	  	  
	  
Børn	  og	  Ungebyrådet	  vil	  gerne	  takke	  for,	  at	  blive	  hørt	  i	  forbindelse	  med	  

fordelingen	  af	  RULL-‐midler	  og	  for	  at	  være	  generel	  høringspartner	  i	  arbejdet	  med	  

RULL—midlerne.	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  vil	  dog	  også	  gerne	  minde	  om,	  at	  de	  lokale	  

elevråd	  bør	  involveres	  i	  planlægningen	  af	  ændringer	  på	  de	  enkelte	  skoler.	  	  	  

	  

Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  synes,	  at	  det	  giver	  god	  mening	  at	  RULL	  midlerne	  skal	  

prioriteres	  så	  skolernes	  lokaler	  kommer	  til	  at	  understøtte	  folkeskolereformens	  

fokus	  på	  en	  varieret	  hverdag.	  Ungebyrådet	  glæder	  sig	  over,	  at	  der	  skal	  prioriteres	  

nye	  faglokaler,	  eftersom	  der	  er	  et	  stort	  behov	  for	  renovering	  af	  faglokaler	  på	  de	  

fleste	  skoler	  i	  Aarhus	  Kommune.	  Ungebyrådet	  synes	  også,	  at	  det	  er	  en	  god	  idé	  at	  

skabe	  store	  faglokaler,	  som	  kan	  rumme	  at	  en	  eller	  flere	  klasser	  kan	  fordybe	  sig	  i	  

for	  eksempel	  naturvidenskab	  en	  hel	  dag	  og	  dermed	  effektivisere	  undervisningen	  

og	  elevernes	  udbytte.	  	  	  

	  

Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  stiller	  sig	  dog	  stadig	  kritiske	  overfor	  lokalefællesskaber	  

mellem	  skole	  og	  FU.	  Ungebyrådet	  mener,	  at	  det	  vil	  medføre	  et	  fald	  i	  brugen	  af	  FU-‐

tilbud,	  fordi	  man	  som	  ung	  har	  brug	  for	  miljøskifte	  og	  gerne	  vil	  have	  en	  større	  

fleksibilitet	  og	  bevægelighed	  efter	  skoletid	  end	  skolens	  arealer	  kan	  opfylde.	  

Uanset	  hvor	  meget	  skolens	  lokaler	  bliver	  moderniseret	  og	  renoveret,	  så	  er	  det	  to	  

forskellige	  behov	  der	  skal	  opfyldes	  alt	  efter	  om	  man	  går	  i	  skole	  eller	  fritidsklub,	  og	  

derfor	  synes	  ungebyrådet	  at	  skole	  og	  FU-‐tilbud	  bør	  være	  adskilt.	  

	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  og	  på	  vegne	  af	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet,	  	  

	  

Yassine	  Lamrani	  Alaoui	  

Ungeborgmester	  	  
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