
 

 

Børn	  og	  Unge-‐‑byrådet	  i	  Aarhus	  består	  af	  
31	  unge	  i	  alderen	  13	  til	  17	  år	  og	  beskæfti-‐‑
ger	  sig	  med	  alle	  spørgsmål,	  der	  vedrører	  
børn	  og	  unge	  i	  kommunen.	  Byrådet	  er	  or-‐‑
ganiseret	  i	  et	  partnerskab	  mellem	  Århus	  
Ungdommens	  Fællesråd	  (ÅUF)	  og	  Magi-‐‑

stratsafdelingen	  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	  nedlæggelse	  af	  Center	  10	  som	  følge	  af	  budget	  2016-‐2019.	  	  
	  
Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  stiller	  sig	  kritiske	  over	  for	  Aarhus	  Kommunes	  Byråds	  
beslutning	  om,	  at	  center	  10	  skal	  nedlægges	  fra	  august	  2017.	  Børn	  og	  Unge-‐
byrådet	  er	  dog	  positive	  over	  for,	  at	  der	  er	  afsat	  midler	  til	  udbygning	  på	  
både	  Alléskolen	  og	  Vestergårdsskolen.	  	  
	  
Fokusskolen	  	  
Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  er	  bekymrede	  for	  flytningen	  af	  Fokusskolen	  til	  Vester-‐
gårdsskolen,	  eftersom	  de	  elever	  som	  benytter	  sig	  af	  Fokusskolens	  tilbud	  har	  
haft	  svært	  ved	  at	  fungere	  i	  folkeskolens	  normale	  klasser	  og	  miljø.	  Ved	  nu	  at	  
placere	  dem	  i	  det	  almene	  folkeskolemiljø,	  er	  der	  risiko	  for,	  at	  de	  unge	  som	  
skal	  benytte	  sig	  af	  Fokusskolen,	  vil	  føle	  sig	  endnu	  mere	  udsat	  –	  især,	  hvis	  de	  
tidligere	  har	  været	  ”almindelige”	  elever	  på	  Vestergårdsskolen.	  Selvom	  Fo-‐
kusskolens	  elever	  skal	  have	  deres	  egen	  undervisning,	  så	  vil	  de	  jo	  komme	  til	  
at	  bevæge	  sig	  omkring	  på	  Vestergårdsskolen	  resterende	  arealer	  i	  fx	  frikvarte-‐
rerne.	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  anbefaler	  derfor,	  at	  man	  opretholder	  Fokussko-‐
len	  på	  en	  lokalitet,	  som	  ikke	  er	  i	  forbindelse	  en	  almindelig	  folkeskole.	  	  	  

I	  forhold	  til	  visiteringen	  er	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  glade	  for,	  at	  det	  vil	  
medføre	  en	  tidligere	  udredning	  og	  dermed	  sikre,	  at	  den	  unge	  bliver	  tilbudt	  
det	  helt	  rigtige	  tilbud	  så	  hurtigt	  som	  muligt.	  	  
	  
Unge	  i	  Centrum	  
Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  synes	  det	  er	  positivt,	  at	  Unge	  i	  Centrum	  bliver	  flyttet	  
til	  Alléskolen,	  hvor	  de	  allerede	  arbejder	  med	  samme	  målgruppe	  og	  begge	  
institutioner	  derfor	  kan	  drage	  fordel	  af	  hinandens	  erfaringer.	  I	  Børn	  og	  Unge-‐
byrådet	  vil	  vi	  dog	  gerne	  have	  bekræftet,	  at	  de	  unge	  ikke	  mister	  adgang	  til	  no-‐
gen	  form	  for	  tilbud	  eller	  hjælp	  ved	  at	  flytte	  Unge	  i	  Centrum	  over	  til	  Sociale	  
forhold	  og	  Beskæftigelse.	  Alle	  børn	  og	  unge	  i	  Aarhus	  Kommune	  skal	  have	  de	  
samme	  tilbud	  og	  muligheder,	  og	  man	  er	  stadig	  ung	  i	  alderen	  16-‐20	  år,	  
selvom	  man	  har	  afsluttet	  folkeskolen	  og	  er	  tilknyttet	  Unge	  i	  Centrum.	  Det	  er	  
derfor	  vigtigt	  for	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet,	  at	  de	  unge	  stadig	  får	  de	  samme	  til-‐
bud	  som	  andre	  børn	  og	  unge	  får	  fra	  Børn	  og	  Unge.	  	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  og	  på	  vegne	  af	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet,	  
	  
Yassine	  Lamrani	  Alaoui	  	  
Ungeborgmester	  	  
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