Børn & Unge-byrådet 2010/2011
4. møde 7. februar 2011

Referat: 4. møde mandag d. 7. januar kl. 13-16 i byrådssalen
Mødet styres af unge-borgmester Julie Tilsted
1. Velkommen
Ungeborgmesteren byder velkommen. Sender seddel rundt om dialogmøde, hvor de unge kan prioritere
hvem de har mest lyst til at tale med fra det voksne byråd.
2. Nyt siden sidst
Kulturudvalget, Alexander og Sine: Er i dialog med bl.a. Aros og har arbejdet med 2017.
Medieudvalg, Oliver: Formål, at promovere næste års Ungebyråd. Udvalget vil gerne ud på nogle skoler for
at hverve flere unge til bl.a. baggrundsgrupperne.
3. Tilføjelser til indstilling om indlæring
Oliver, indeklima: Det bør være op til klasserne selv, hvad de ønsker at have af elartikler osv. i
klasselokalerne.
Simon, indeklima: Nogle klasser har sofaer, som er ulækre og samlet op fra gaden, men, som de nødigt vil
af med. Måske kunne man få et budget til at købe sofaer, som ikke er så ulækre.
Afstemning om punktet med indeklima skal slettes. Vedtaget, at afsnittet med ”Alle elever skal selv…”
fjernes fra indstillingen.
a. Endelig afstemning
Indstillingen vedtaget.
4. Gruppearbejde I
a. Hvordan får man flere unge til at benytte sig af kulturtilbuddene? Hvad er et kulturklippekort?
5. Pause
6. Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
Gruppe 1, Simon: Det skal ikke være et klippekort, men en stregkode. 200 kroner, de små spillesteders
støtte laves om, så de får støtten gennem de unge, når de bruger ”kortet”. Ekstra events, som kun er for
dem der har kortet. Ikke kun offentlige, men også privatejede steder.
Gruppe 2, Eva: Snakkede meget om hvilke steder, det skal gå til. 12-18-årige. Nogle events skal koste flere
klip, fx tivolibesøg.
Gruppe 3, Oliver, Anders og Peter: Gruppen havde svært ved at opnå enighed. Giv en belønning, når et
bestemt antal klip er brugt. Klippekortet skal ikke koste noget, da det nok vil ramme forbi målgruppen.
Klippekortmaskinen skal stå midt i museet, så de unge ikke bare klipper og går. Måske kan ungebyrådet få
en ekspert ind, som kan fremlægge nogle muligheder.
Herefter debat salen rundt. Udklip af debatten:
Arash: Måske et kulturklippekort, hvor man fik rabat forskellige steder til ekstra events, lidt lige som det
man får i festugen.
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Simon: Det kunne dække nogle forskellige perioder, som fx 1 dag, 1 uge, 1 måned, 1 år osv. – måske kan
det endda være et turistkort, City Pass eller sådan noget. Facebookside til at reklamere for det.
Sebastian og Alexander: Ekstra events, fx hvor en kunstner kom ud og demonstrerede noget.
Peter: Det må ikke koste for meget, og helst ingenting, da mange små gebyrer kan skræmme de unge, som
vi gerne vil have fat i, væk. Belønning er bedre. Det kan også virke som reklame for museerne mv.
Niels: Måske belønning a la – du får en ekstra kugle i din is.
Julie: Kan det blive for bredt, fx hvis man også får rabat til fodboldkampe?
Oliver: Måske er det bedre med et rabatkort, fordi det ellers kan blive for dyrt.
Matilde: Ja, det kan godt blive for bredt. Et rabatkort er nok bedre, da det vil være mere populært.
Simon: Fordelen ved rabatkort er også, at det kan bruges til det hele uden at det bliver for dyrt, da det
netop er stederne selv der giver rabatten – fx Racehall kunne give rabat om mandagen, hvis de gerne vil
øge omsætningen den dag. Win – Win.
Lasse: Smart at man kan få rabat på de dyre ting, og de billige kan blive gratis, med et rabatkort, som det vi
snakker om.
Peter: Et problem kan være, at rabatkortet mest vil være en fordel for de steder, der allerede er populære i
forvejen.
Alexander: Vi skal passe på, at det ikke bliver et fritidsaktivitetskort – det vi vil lave er jo et kulturkort.
Arash: Omvendt skal der være noget for alle, også dem der ikke har lyst til at gå i Øst for Paradis og
Stenomuseet. Det kan ikke blive for bredt, som jeg ser det.
Oliver: Det er jeg uenig i. Jeg er enig med Alexander i, at vi bør fastholde det som et kulturkort. Måske kan
vi kalde det noget andet end et kulturkort, fordi det lyder lidt støvet.
Simon: Men meget kultur er gratis for børn og unge i forvejen, og derfor skal dette kort omhandle noget
andet.
Niels: Kulturen bør være en belønning i sig selv. Hvorfor er det os der skal komme til dem og bedre om
rabat, det er nærmere dem der burde give os et tilbud, da vi er en attraktiv gruppe.
Afstemning:
Bredt (aktiviteter) eller smalt kort (kultur)? Flertal for bredt
12-18 år? Vedtaget
Perioder? Flertal for én periode.
Rabatkort, klippekort eller mix? Flertal for mix.
Belønning for brug af alle tilbud? Flertal imod.
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Gruppe som laver indstilling sammen med Signe (ÅUF): Alexander, Laura, Lasse (5) og Arash.
7. Gruppearbejde II
a. Hvad skal Børn og Unge-byrådet snakke med det voksne byråd om? Grupperne deles op efter rådmænd,
det vil sige: Miljø og teknik, Børn og Unge, Social og beskæftigelse, Kultur, Sundhed og Unge-by
8. Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
Børn og Unge: BU-byrådets indstilling, det engelske skolesystem, unges sociale forhold og motivering af
eleverne i skolen.
Teknik og miljø: Mulighed for mere aktivitet i byen, multibane, parkerne mere spændende, flere bycykler
som også forskønnes (og mulighed for tandem cykler), bedre belysning på cykelstier, grønne områder
omkring multimediehuset på havnen.
Social og beskæftigelse: Flere aktiviteter for handicappede, bedre mulighed for deltagelse på lige fod med
ikke-handicappede og måske en undersøgelse af deres forhold, øget opmærksomhed om børn med svage
forældre.
Sundhed: Obligatorisk seksualundervisning, familiekundskab, oplysning om stoffer, rygning og alkohol i
skolen. Mere kontrol med at butikkerne overholder aldersgrænserne. Jo mere upraktisk det er at ryge, jo
færre vil starter. Mere rygestop-hjælp til unge.
Kultur: Mere og bedre oplysning om aktiviteter og tilbud, fx ungdomsskolen og mindspot. Reklame via
facebook og plakater.
Unge-by: Hvordan kan vi gøre Aarhus til et federe sted at være, og et mere sikkert sted, alkoholfrie caféer
og åben scene kun for unge under 18, den alkoholfrie by lukker for tidligt for de unge.
9. Evt.
Husk dialogmødet med det voksne byråd den 16. marts kl. 15:45-17:00 på Rådhuset
Husk 5. møde den 12. april kl. 13:00-17:00. Mødet er længere, fordi der er afskedsreception bagefter med
Rådmand Jacob B. Johansen
Husk Tivolituren den 16. april.
Julie: I er super seje og gør et rigtig godt stykke arbejde – nu må I lige hænge i til de sidste to møder!
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