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REFERAT, KORT 

BØRN OG UNGE-BYRÅDET, 13. DECEMBER 2011 

 

VELKOMMEN OG INFORMATION 

Ungeborgmestre har været til møde med magistraten og diskuteret sundhed og fælleskab. 

Tovholder fra udvalgene fremlægger: 

Ritma (social, forhold og beskæftigelse): Har haft det første møde i starten af december. Katrine blev tovholder. De 

lavede en brainstorm med forskellige forslag man kunne arbejde med. Det med ungdmshuset er en god ide. 

Sportsarrangementer. Mange af tingene der blev diskuteret har tidligere været oppe at vende. Vennegruppe på tværs 

af alder, som man skal tilbringe en hel dag med, så man får nye venskaber.  

 

Marie Sofie (tovholder for børn og unge udvalet): Deres arbejde er helhjertet. Har nogle forskellige ideer. Fx 

digitalisering af folkeskolen, bedre internet og ipads, brug af dropbox, og kurser til lærerne så de bedre kan bruge det. 

Låneordninger til computer. Forskellige it-kurser, fordi IT er fremtiden. 

 

Matihas (sundhed og omsorg): De snakkede om rygning og alkohol og hvordan man skal begå sig i trafikken. Faciliteter 

i udkantsaarhus. Facilitetstjek af hele aarhus. Få folk aktiveret i timerne, så eleverne ikke falder hen. Kantinerne skal 

servere sund og billigt mad. Powerbreaks og medindflydelse i idrætsundervisningen.  

 
DEBAT OM UDKAST TIL INDSTILLING OM FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF SKOLER OG OMRÅDER 
Fra baggrundsgrupperne: 

Andreas: Skolernes motionsdag, elevudveksling og temauge er vigtige punkter. Men gaming aftener ikke er noget der 

burde prioritere, da det ikke giver fællesskab. Fælles svømmeundervisning, der kan midlerne prioriteres bedre. 

Simon: (har ikke holdt baggrundsgruppemøde) 

Norah Louise: elevudveksling og fælles valgfag er de vigtigste. Databaser hvor skoler samler udbuddet.  

Shaimaa: har heller ikke nået at holde møde 

Lasse: Sommer-smoothie-baren i festugen var en succes og det kunne gentages. Digitalisering er vigtig og 

elevudveksling. Den offentlige transport skal være billigere, især elever der bruger bus til skolen.  

Ritma: skolernes motionsdag er en god ide, men det burde måske ikke falde ind under fællesskab, fordi en motionsdag 

er måske ikke det rigtige sted at socialisere. Positive over for elevudveksling i 7. og 8. klasse. Man skal vælge enten 

temauge eller udveksling, da det nok er svært med begge uger. Temauge kræver mere planlægning, så er udveksling 

måske nemmere. Svømning knytter nok ikke så mange venskaber. Postive over for fælles hyttetur. Men de fleste vil 

måske også hellere have en lejrtur med deres egen klasse. Fedt med fælles valgfag. Lærerne skal være gode til at 

sørge for at man bliver rystet godt sammen. Ungdomshuset lyder godt. Gaming aftener behøver man ikke at prioritere 

Laura: skolernes motionsdag skal ikke blandes sammen med det andet, fordi man ikke får snakket med andre. Men 

man kunne måske lave noget teambuilding med nogle man ikke kender. Elevudveksling, man skal ikke være alene. 

Svømning skulle ikke prioriteres. Men førstehjælp kunne måske laves til en temadag. Gamingaftener er noget man må 

lave ude i klubberne eller områderne. Mere PR om de ting der allerede eksistere, man kunne også lægge det ud på 

skolernes intranet. 

Afstemning om hvordan elevudveksling skal foregå  

1. Helt ny klasse der er samlet af 1-2 elever fra andre skoler (12) 

2. Man er en gruppe der komme ind i en eksisterende klasse (2) 
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3. 1-2 der kommer ud i en eksisterende klassen (7) 

 

Helt nye klasser, der er samlet af 1-2 elever fra andre skoler er valgt. 

GRUPPEARBEJDE OM UDKAST TIL INDSTILLING 
 
PAUSE 
 

BEHANDLING AF UDKAST TIL INDSTILLING 
Grupperne fremlægger hvad de har diskuteret 

Gruppe 1: Database som eleverne kan gå ind og tilmelde sig de valgfag man gerne vil have. Det skal være det samme 

tidspunkt hver uge, så det er bedre at planlægge. PR er rigtig vigtigt, fordi unge ikke ved hvad der sker rundt omkring i 

byen. Plakater er formålsløst, så det skal samles, måske i en organisation, i hvert fald skal budskabet ud. Svømning og 

gaming må ligge i klubberne eller i ens fritiden. Udover motionsdagen skal der være en aktivitetsdag.  

 

Gruppe 2: Aktivitetsdag skal være et supplemant til motionsdagen og være mere præget af teambuilding. I starten af 

skoleåret fra 7. klasse, halvt undervisning halvt socialt. Hvis man skal have temauge, så skal det også være anderledes. 

Bedre PR på de arrangementer der har noget med fællesskab at gøre. Måske ud på intranettet.  

 

Gruppe 3: Motionsdag kunne være skoler der lå ved siden af hinanden, men det må være op til de enkelte skoler. 

Fælles hyttetur og elevudveksling hænger sammen, og hytteturen giver kun mening hvis man har lært at kende 

hinanden på udveksling. Temaugen kunne man holde på sin egen skole. Svømmeundervisning ind under valgfag.  

Gamingaftener skal ændres til aktivitetsaftener, så det er tilbud på tværs af ungdomsskolerne. PR blev et stort emne 

og skal behandles separat. Da det er centralt for alt det der bliver lavet. Der kunne blive lavet en hjemmeside hvor alle 

tilbud kommer ind. Det skal være en separat hjemmeside, ikke en undervise på aarhus.dk  

 

Afstemning med de 3 forslag der skal gå videre i indstillingen: 

Skolernes motionsdag, fælles valgfag og elevudveksling er valgt. 

Indstillinggruppen: Andreas, Mathias, Norah Louise, Nadia, Ina, Marie Sofie, Charlie, Asbjørn  

 
DEBAT I PLENUM OM TEMA 2, SUNDHED 

- Anti-rygekampagner 

- Powerbreaks 

- Læse imens man går 

EVENTUELT 


