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Referat 
4. møde i Børn og Ungebyrådet 

 
Århus Rådhus - Tirsdag d. 4. marts 2008 kl. 16.00 

 
1. Velkomst 
Peder Udengaard, ÅUF, byder velkommen 
 
2. Gruppearbejde om indsendte udsagn 
Grupperne arbejdede med udsagn om henholdsvis sundhed og skole med henblik på at skære i 
antallet af punkter til den videre debat og afstemning 
 
Kort pause 
 
3. Udsagn om skoler, byens tilbud og sport & fritid gennemgås i byrådssalen  
Udsagnene om skoler, byens tilbud og sport & fritid gennemgås kort uden debat, da de allerede er 
debatteret på tidligere møder. Korte afklarende spørgsmål samt få ændringer i udsagnene, så 
meningen præciseres. 
 
4. Debat og afstemning om sundhed 
Debat og afstemning om de forslag grupperne er nået frem til. Ved forslag der ligner hinanden, er 
der først stemt om, hvilket forslag der var størst opbakning til. 
 
Forslag: 
 

Forslag 1.a Udbuddet af INDBYDENDE frugt og grønt og sund mad i kantiner skal være STØRRE 
og BEDRE. 
Stk 1. I en skolekantine står hvidt brød, pizzabrød og andre fastfood varer i midten, mens æbler og 
bananer ligger i en skål ude til siden og bliver rynkede og brune. Det køber folk ikke. Frugten skal 
fremstilles mere indbydende og lækkert. Det burde ikke behøve at koste kommunen eller skolen mere, 
men kræver bare en holdningsændring i kantinerne.  Det skal derfor heller ikke blive dyre at købe. 
Stk 2. I flere kantiner i sportshaller er der ikke skyggen af frugt og grønt, da der slet ikke er salg i det. Her 
kan der være brug for en støtteordning til at få frugt og grønt frem.  
 
1.g´: Sundere, friskere, billigere mad på skolerne som ser indbydende ud, større udbud af frugt 
og grønt  
 
Kommentarer fra debatten: 
- 1a indeholder mere konkrete forslag 
- 1g indeholder også mad hvorimod 1a kun er frugt 
- ”og sund mad” indføres i 1a og dette bruges som kompromis 
 
Afstemning om kompromisforslag til et samlet forslag 1: For Alle 
 
Afstemning om forslag 1 
- For: alle, Imod: Ingen 
 
 
2. Det skal være langt sværere for unge under 16 at købe alkohol og tobak. 
På trods af aldersgrænsen på 16 år, er det alligevel problemfrit for dem der er yngre at købe alkohol og 
tobak. Der tages kontakt til forældre, hvis man bliver taget. 
Man skal yderlige skærpe straffen for købmænd, der forbryder sig mod reglen. Man kan aktivt søge dem, 
som bryder reglen, ved at lade politiet bruge ”lokkeduer”, under 16 år. 
 
Kommentarer fra debatten: 
- Hvordan skal det kunne lade sig gøre? 
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- højere straffe. 
- evt. straf til unge der bryder reglerne 
- man vil ikke opnå noget ved det her punkt, da man bare kan få en ældre til at købe for én  
- Straf til den enkelte medarbejder – ikke kun til forretningen 
- problematikken med brug af venners ID – nye regler kræver billed-ID 
- forslaget handler ikke om at ”få fat” i alkohol men om ”at købe” – OBS på forskellen 
- holdningsændring – ikke regelændring. 
 
Afstemning om forslag 2: 
- stemmer: For: 5 Imod: 14 
 
3. Politiet skal skærpe opmærksomheden på stoffer i nattelivet. 
Mange unge oplever at blive tilbudt stoffer når de går i byen. Det gør folk utrygge og burde ikke finde 
sted. 
 
Kommentarer fra debatten: 
- forslag om at indskrive det i forslaget om at byen skal være mere sikker at bevæge sig i  
- Forslaget skrives ind i punkt 2, som er med i den endelige afstemning fra debatten om byens liv. 
 
 
5.a. Foredrag om alkoholens skadelige virkning på hjernen - samt rygningens skadelige 
virkninger på kroppen. 
Med humor og uden løftede pegefingre. Skuespil og komikere. På et kommunikerende niveau – ikke et 
belærende 
 
Kommentarer fra debatten: 
- Der er allerede rigeligt fokus på det 
- Læg mærke til at forslaget foreslår at lave kampagne på en lidt anderledes måde. 
- Ikke skræmmekampagner 
- Man har nok rigeligt styr på at alkohol er farligt 
- Der er ikke grund til at skulle tro at en komiker vil virke mindre over kvalmegrænsen 
Forslag om at indskrive stoffer i forslaget. Afstemning om hvorvidt stoffer skal indskrives. For: 20. 
Ændret forslag lyder: ”Foredrag om alkohol og stoffers skadelige virkning på hjernen - samt rygningens 
skadelige virkninger på kroppen.” 
 
Afstemning om forslag 5.a: 
- stemmer: For: 15 Imod: 6 
 
 
7.a. Der skal være flere idrætstimer i folkeskolen og (flere) kurser til lærerne  
Idrætstimerne skal være sjovere, hårdere og mere varierende, de færreste får pulsen op i en idrætstime 
 
7.c. Der skal være flere idrætstimer i folkeskolen. 
Lærerne skal være mere varieret i undervisningen og deltage i flere kurser 
Det er for dårligt at der findes skoler, hvor 1.klasserne kun har idræt det første halve år, pga. 
nedskæringer. 
 
Kommentarer fra debatten: 
Sammenskrives og udskydes til efter pausen 
 
 
12. Bedre legepladser, så børnene får lyst til at lege og bevæge sig i frikvartererne 
 
Kommentarer fra debatten: 
- Skolerne har i forvejen mulighed for at søge penge til legepladser 
 
Afstemning om forslag 12: 
- stemmer: For: 10 Imod: 12 
 
 
13. Flere penge til hjemkundskab, så alle kan lære at lave sund mad  
(på min skole er der nu 2,50kr til hver elev pr. gang, så det bliver tit til hvide boller) Hjemkundskab skal 
handle mere om sund mad, kost og ernæring, lær at lave spændende mad, lær at lave spændende 
madpakker. 
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Afstemning om forslag 13:  
- stemmer: For: 8 Imod: 13 
 
 
15. Istedet for at få de ældere elever (9-10ende-gym) som allerede drikker til at stoppe, skal man 
sætte ind hos 7. klasserne, for at forhindre dem i overhovedet at begynde så tidligt. 
 
Kommentarer fra debatten: 
- Prøver man på nuværende tidspunkt at stoppe de ældste i at drikke? 
 
Afstemning om forslag 15: 
- stemmer: For: 11 Imod: 9 
 
 
16. Man skal forhindre forældre i at udsætte deres børn for passiv rygning. Dette er jo også en 
måde at forhindre at børnene selv begynder på at ryge. 
Oplysningskampagne til forældrene da det er svært at forhindre folk i at ryge i deres eget hjem. 
 
Kommentarer fra debatten: 
- Hvordan skal man forhindre fok i at ryge i eget hjem – se motivationen 
- Kampagner a la ”husk selen” 
- Der er nok af sådanne kampagner i forvejen. Man frarøver folk egen valgfrihed 
- Obs på at der ikke står noget om at forbyde – kun at oplyse 
 
Afstemning om forslag 16:  
- stemmer: For: 12 Imod: 9 

 
Pause med mad 
 
Afslutning på dagsordenens pkt. 4: Nyt pkt. 7 lyder: 
Der skal være flere idrætstimer i folkeskolen og flere idrætskurser til lærerne 
Idrætstimerne skal være sjovere, hårdere og mere varierende, de færreste får pulsen op i en 
idrætstime 
Lærerne skal være mere varieret i undervisningen og deltage i flere kurser 
Det er for dårligt at der findes skoler, hvor 1.klasserne kun har idræt det første halve år, pga. 
nedskæringer 
 
Forslaget stemmes videre. 
 
5. 1. afstemningsrunde 
Alle medlemmer fik udleveret 10 stemmesedler, som de placerede ved de 10 punkter, de hver især 
syntes var vigtigst. De 5 forslag med flest stemmer gik direkte ind i listen med de 10 punkter. De 6 
forslag med færrest stemmer udgik af debatten. De 10 resterende forslag gik videre til debat og 2. 
afstemningsrunde 
Se resultatet af 1. afstemningsrunde under punkt 6. 
 
6. Debat og 2. afstemningsrunde (18.25) 
Efter en debat med argumenter for og imod de 10 forslag fik de unge uddelt 5 stemmesedler, 
hvorefter der blev stemt om forslagene et for et. Se resultatet af afstemningen i skemaet: 
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Udsagn Referat 
 
1. Flere steder for unge at opholde sig i fritiden, hvor de 
unge er med til at indrette faciliteterne og definere 
tilbudene. 
Der skal ikke være afkrydsningslister hvor man kommer fordi 
man skal, men fordi man har lyst. Det er dog vigtigt at 
understrege at det skal være trygge omgivelser (fx voksne 
holder opsyn) – det skal ikke være en varme. Lektiecafeer kan 
for eksempel indrettes på denne måde. 
 

 
1. afstemningsrunde: 12 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat: 

- Vigtigt at det er lokalt hvor man 
allerede færdes – så mister 
man muligheden for at møde 
nye 

- alternativ til cafeer 
- under kontrollerede former 

2. afstemningsrunde: 6 stemmer 
 

 
2. Byen skal være sikker at bevæge sig i – også om 
aftenen 
Politiet skal skærpe opmærksomheden på stoffer i nattelivet. 
Mange unge oplever at blive tilbudt stoffer når de går i byen. 
Det gør folk utrygge og burde ikke finde sted. 
Børn og unge skal være trygge når de bevæger sig i byen 
uden at frygte vold, overfald og kriminalitet. 
 

 
1. afstemningsrunde: 13 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat: 

- I takt med at gæsterne i byen 
bliver yngre bliver det vigtigere 

- Det at yngre går i byen er et 
helt andet problem 

- Er det overhovedet et område 
for børn og unge byrådet, for 
børn og unge er vel ikke i byen 
indtil midt om natten 

2. afstemningsrunde: 18 stemmer  
videre til de 10 punkter 
 

 
3. Billigere buspriser til skolebørn og unge på SU (Fx 
kunne man lave et kort man kan køre gratis med når man 
er barn eller ung på SU) 
Det vil gøre at de unge komme mere rundt i byen, og mødes 
på den måde med flere unge mennesker. De unge i dag bliver 
ofte bare derhjemme fordi det koster alt for meget at køre med 
busser, og på den måde kommer de heller ikke ud til 
aktiviteter med andre unge fra byen af. 
 

 
1. afstemningsrunde: 17 stemmer  
direkte videre til de 10 punkter 
 

 
4. Oftere aften/natbusser 
Der er for lang ventetid på busser efter klokken 6. Derfor vil vi 
gerne have oftere aften/natbusser. 
 

 
1. afstemningsrunde: 8 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat: 
Hvis man bor inde i byen er det ikke et 
problem. 
Mange oplever at der ikke er brug for 
natbusserne. 
Det er et problem at de unge ikke kan 
komme hjem på flere tidspunkter. – det 
gør en forskel om man kommer hjem kl 
1 eller 3. Flere busser vil forhindre at så 
mange unge render rundt om aftenen. 
2. afstemningsrunde: 2 stemmer 
 

 
5. Fester uden alkohol for unge (efter konfirmationen) der 
ikke kan komme ind på de rigtige diskoteker. Det er ikke 
nok at broen er det eneste sted der holder ungdomsfester 
De unge der gerne vil feste men der ikke er gamle nok til at 
komme ind til rigtige fester, kan feste. På denne måde vil de 
også kunne feste under kontrollerede former. På de rigtige 
diskoteker vil man også formindske at de unge kommer ind i 
en så tidlig alder.  
 

 
1. afstemningsrunde: 4 stemmer  
udgår 
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6. Bedre ungdomsklubber  
Det er vigtigere med kvalitet end kvantitet 
 

 
1. afstemningsrunde: 2 stemmer  
udgår 

 
7. Der skal være flere aftener med underholdning for de 
unge i Århus bl.a. koncerter og lignende. Vi foreslår i 
øvrigt at man gør ”smells like teens” til en fast del af 
festugen.  
 

 
1. afstemningsrunde: 12 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat: 
Lav noget for de unge, så de ikke 
render rundt i gaderne. 
Unge vil synes det er sjovere at være til 
arrangementer arrangeret for unge. 
De tilbud (Broen) som er i forvejen er 
ikke for unge. 
2. afstemningsrunde: 18 stemmer  
videre til de 10 punkter 
 

 
8. Fritids tilbud til unge der gerne vil gå til en sport men 
ikke på konkurrenceplan, eller som gerne vil lære en ny 
sportsgren, eks, ”hyggehold” – hold som er 
ambitionsopdelt. 
Man siger at mange unge ikke får dyrket nok motion, men 
mange af dem vil egentlig gerne dyrke motion. Problemet er 
bare, at der er mange unge som ikke vil eller har tid til at dyrke 
en sport på højt plan. Der er også dem som gerne vil lære en 
ny sportsgren, men som ikke kan starte nogen steder, da 
holdene er for øvede. 
 

 
1. afstemningsrunde: 13 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat: 
Det er en måde at få unge til at dyrke 
mere motion – især dem der ikke 
ønsker at dyrke idræt på eliteniveau. 
Der findes allerede lignende tilbud. 
Der skal være sport for alle. 
Der er i forvejen masser af tilbud til 
unge. 
2. afstemningsrunde: 2 stemmer 
 

 
9. Vi ønsker mere fokus på de ikke så populære 
sportsgrene. 
Det skal være nemmere at finde en ny fritidsinteresse  
Fx lave en folder, der bliver sendt ud til skolerne og udleveret 
ved skolestart! 
Løbende skal der være mulighed for at få oplysninger om de 
muligheder der er til stede. 
 

 
1. afstemningsrunde: 7 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat: 
Det er allerede muligt at finde de små 
sportsgrene. 
Der er brug for at der bliver gjort 
opmærksom på de små sportsgrene, 
for det er ikke alle der er interesserede 
i de store sportsgrene. 
Det er jo ikke umuligt at finde sporten i 
dag – fx på internettet. 
En folder kan gøre opmærksom på 
sportsgrene man ikke selv havde tænkt 
på. 
Husk at dette er generelt for hele 
kommunen. Det vil også kunne gøre 
ukendte sportsgrene in. 
2. afstemningsrunde: 4 stemmer 
 

 
10. Priserne må ikke blive højre end de er nu  
Der skal oplyses mere om de muligheder der er for at få 
støtte. 
Frivillige trænere, kan gøre sporten billigere, evt. kan de få 
visse frynsegoder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. afstemningsrunde: 2 stemmer  
udgår 
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11. Rengøringen på skolerne forbedres med mindst 10 % 
talt i tid og økonomi 
Børn og Unge-byrådet har i sin indledende diskussion givet 
mange eksempler på manglende og dårlig rengøring, værst er 
det at toiletterne på enkelte skoler er så dårlige vedligeholdte 
og rengjorte, at eleverne ikke benytter dem i løbet af 
skoledagen. I sit prioriteringskatalog for folkeskoleområdet 
havde Børn og Unge-byrådet mulighed for at fortsætte med 
rengøring på nuværende niveau, forøge økonomien med 10 % 
eller forøge med 25 %. En forøgelse på 10 % blev stemt 
igennem. Børn og Unge byrådet har også foreslået, at 
eleverne selv hjælper med en hoved-rengøringsdag om året 
på alle skoler.    
 

 
1. afstemningsrunde: 15 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat: 
Rengøringen er så dårlig, at nogle 
kommer til at lide af inkontinens. 
Det er et vigtigt område. 
Nye faciliteter er kun brugbare, hvis 
rengøringen også fungerer. 
2. afstemningsrunde: 22 stemmer  
videre til de 10 punkter 

 
12. Skolernes fysiske faciliteter renoveres og gøres 
tidssvarende 
På en række skoler er lokalernes fysiske forfatning så dårligt, 
at en forbedring af lokaler og indeklima er højt prioriteret af 
Børn og Unge-byrådet. Eksemplerne på dårlige lokaler er 
mange, men specielt faglokalerne som fysik og naturfag er i 
dårlig stand. Toiletterne nævnes igen, som specielt dårlige. En 
god rengøring kræver at toiletterne er i en stand, hvor de er til 
at rengøre. Ellers handler det om de mindre ting: gulvet giver 
sig, huller i vægge og døre, vandet smager af rust etc. 
 

 
1. afstemningsrunde: 19 stemmer  
direkte videre til de 10 punkter 
 
 
 

 
13. Stolene i folkeskolen udskiftes til ergonomisk korrekte 
stole, hvor eleverne ikke får ondt i ryggen af de mange 
timer. Stolene skal passe til den enkelte elev. 
Børn og Unge-byrådet har mange eksempler på inventar, som 
ikke er tilstrækkelig og i ordentlig stand. Nogle lokaler mangler 
borde og stole nok til alle elever. På mange skoler får eleverne 
ondt i ryggen af at sidde på stolene. I prioriteringskataloget for 
folkeskolen valgte Børn og Unge-byrådet at afsætte 7,4 mio. 
kr. årligt i fem år til nye stole til samtlige elever i Århus. Gode 
stole bør efter Børn og Unge-byrådet mening være en ret. 
Børn og Unge-byrådet fravalgte til gengæld ergonomiske 
vippeborde, eleverne bruger dem ikke på de skoler, hvor de 
findes i dag.   
 

 
1. afstemningsrunde: 15 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat: 
Hvis man sidder dårligt hæmmer det 
indlæringsevnen. 
De gamle standardstole passer fx ikke 
til høje elever. 
Problem når folk rokerer pladser. 
Eleverne skal også lære at bruge stole 
og borde korrekt. 
Nogle får dårlig ryg af at sidde på 
stolene. 
Man kan bruge enkeltmandsborde. 
Det er et spørgsmål hvad skolerne 
ønsker at prioritere. 
Det er ikke skolernes problem men et 
generelt problem. 
2. afstemningsrunde: 14 stemmer i 
første omgang. Pga. stemme-lighed 
med pkt. 16 blev der stemt endnu en 
gang om dette pkt.: 
7 stemmer i anden omgang 
 

 
14. Ny teknologi, som fx smart-boards og computere er 
vejen frem i de ældste klasser, brugen af den nye 
teknologi skal gå hånd i hånd med efteruddannelse af 
lærer. 
Børn og Unge-byrådet mener at smart-boards og bærbare 
computere er en god hjælp i undervisningen, og fantastisk 
smart- når det virker. Lærerne skal efteruddannes i den ny 
teknologi, ellers er pengene spildt. 
Herunder opfordrer B&U kommunen til at benytte ressourcer. 
Der eks på at yngre klasser få tildelt computere uden at have 
behov herfor, og ej heller passer på dem.  

 
1. afstemningsrunde: 17 stemmer  
direkte videre til de 10 punkter 
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15. Alle synlig forældede materialer skal udskiftes, ingen 
bøger i folkeskolen bør være ældre end 10 år ej heller 
landkort  
Børn og Unge-byrådet har mange eksempler på meget slidte 
bøger og forældede geografi- og ordbøger, samt at brugen af 
fotokopier på nogle områder overgår brugen af bøger og pga. 
manglende klassesæt. Børn og Unge-byrådet mener at gode 
og opdaterede skolematerialer er vigtige for elevernes 
motivation og på nogle områder også deres faglige standard. 
Ingen daglige undervisningsbøger i de århusianske folkeskoler 
bør være ældre end ti år. Når der samles klassesæt fx af 
ordbøger, skal der være nok til hele klassen. I 
prioriteringskataloget for folkeskolerne satte Børn og Unge-
byrådet 26 mio. kr. af til nye materialer over de næste tre år.  
 

 
1. afstemningsrunde: 19 stemmer  
direkte videre til de 10 punkter 
 
 

 
16. Alle skoler skal have en mobbepolitik, der som 
minimum skal indeholde: skolens rolle, forældrenes rolle, 
de ældre elevers rolle (konflikthåndtering), skolens 
forebyggelse, når mobning sker, inddragelse af ældre 
elever og mobil- og internetmobning 
Børn og Unge-byrådet ønsker en nul-tolerance overfor 
mobning i folkeskolerne. Alle skoler skal have en 
mobbepolitik, der også håndhæves i dagligdagen. Fx skal det 
have strengere konsekvenser, når eleverne overskrider de 
vedtagne grænser. Børn og Unge-byrådet foreslår at man 
fokuserer på de eksempler, hvor tiltag har mindsket mobning 
på en skole og gennemføre disse tiltag på alle skoler, fx at 
ældre elever fungerer som mobbevagter i de yngre klasser, 
involvering af forældrene til både mobber og mobbeoffer, 
venskabsklasser på tværs af alder etc. 
Alle elever i folkeskolens overbygning skal have uddannelse i 
konflikthåndtering, dels så eleverne har værktøjer til at 
håndtere konflikterne i egen klasse og blandt egne venner; og 
dels så de ældste elever aktivt kan hjælpe med at stoppe 
mobning blandt de øvrige yngre elever. 
 

 
1. afstemningsrunde: 7 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat: 
Det er vigtigt at have et godt miljø 
Det er et voksende problem der skal 
tage fat i. 
2. afstemningsrunde: 14 stemmer i 
første omgang. Pga. stemme-lighed 
med pkt. 13 blev der stemt endnu en 
gang om dette pkt.: 
16 stemmer i anden omgang  
videre til de 10 punkter 
 

 
17. Udbuddet af INDBYDENDE frugt og grønt og sund 
mad i kantiner skal være STØRRE og BEDRE. 
Stk 1. I en skolekantine står hvidt brød, pizzabrød og andre 
fastfood varer i midten, mens æbler og bananer ligger i en 
skål ude til siden og bliver rynkede og brune. Det køber folk 
ikke. Frugten skal fremstilles mere indbydende og lækkert. Det 
burde ikke behøve at koste kommunen eller skolen mere, men 
kræver bare en holdningsændring i kantinerne.  Det skal 
derfor heller ikke blive dyre at købe. 
Stk 2. I flere kantiner i sportshaller er der ikke skyggen af frugt 
og grønt, da der slet ikke er salg i det. Her kan der være brug 
for en støtteordning til at få frugt og grønt frem.  
 

 
1. afstemningsrunde: 15 stemmer  
videre til 2. afstemningsrunde 
Debat 
Forslaget kan hjælpe med at få folk til 
at spise frugt og grønt. 
Det er op til skolerne selv at tilbyde 
frugt og sund mad. 
2. afstemningsrunde: 15 stemmer  
videre til de 10 punkter 

 
18. Foredrag om alkohol og stoffers skadelige virkning på 
hjernen - samt rygningens skadelige virkninger på 
kroppen. 
Med humor og uden løftede pegefingre. Skuespil og komikere. 
På et kummunikerende niveau – ikke et belærende 
 
 
 
 
 

 
1. afstemningsrunde: 2 stemmer  
udgår 
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19. Der skal være flere idrætstimer i folkeskolen og (flere) 
kurser til lærerne  
Idrætstimerne skal være sjovere, hårdere og mere varierende, 
de færreste får pulsen op i en idrætstime. 
Lærerne skal være mere varieret i undervisningen og deltage i 
flere kurser 
Det er for dårligt at der findes skoler, hvor 1.klasserne kun har 
idræt det første halve år, pga. nedskæringer. 
 

 
1. afstemningsrunde: 16 stemmer  
direkte videre til de 10 punkter 
 

 
20. Istedet for at få de ældere elever (9-10ende-gym) som 
allerede drikker til at stoppe, skal man sætte ind hos 7. 
klasserne, for at forhindre dem i overhovedet at begynde 
så tidligt. 
 

 
1. afstemningsrunde: 5 stemmer  
udgår 

 
21. Man skal forhindre forældre i at udsætte deres børn 
for passiv rygning. Dette er jo også en måde at forhindre 
at børnene selv begynder på at ryge. 
Oplysningskampagne til forældrene da det er svært at 
forhindre folk i at ryge i deres eget hjem. 
 

 
1. afstemningsrunde: 1 stemme  
udgår 

 
De 10 vedtagne punkter renskrives og overleveres til Louise Gade senere i marts af 2 medlemmer 
af Børn og Ungebyrådet. 
 
7. Evaluering (skriftligt og mundtligt) 
Kommentarer fra mundtlig evaluering: 
- God måde at komme frem med holdningerne. 
- Godt at møde politikerne (men gerne dialog med landspolitikere også) 
- Man sidder med en følelse af at blive taget alvorligt. 
- Det var en godt dialogmøde med politikerne – gerne flere af dem. Også interessant at deltage i 
paneldebatten til udstillingsdagen (2. februar) 
- Mediedækningen har givet Børn og Unge Byrådet et ekstra pift opad. 
 
8. Afrunding 
Peder Udengaard runder af og siger tak for den engagement Børn og Unge Byrådet har lagt for 
dagen. 
 
Uddeling af t-shirts og diplomer. 

 
 

 


