
Referat, 1. møde i Børn og Unge-byrådet 2015/2016 

Kl. 13-16. Mødet foregik i byrådssalen.  

Mødet blev styret af afgående ungeborgmester Frederik Giragosian pkt. 1-6 og Formand for Børn og 

Ungeudvalget, Maria Sloth pkt. 7-10.  

 

1. Velkommen 

Ungeborgmester for Børn og Unge-byrådet 2014/2015, Frederik Giragosian byder velkommen, og 

orienterer om arbejdsgangen i ungebyrådet. 

 

2. Diskussion om spilleregler 2015/2016 

Frederik gennemgår spillereglerne punkt for punkt. 

Kommentarer: 

Yassine: Hvis man gerne vil stille op som borgmester, men gerne vil være viceborgmester, hvordan fungerer 

det? 

Frederik: Den person der får flest stemmer kan vælge at blive viceborgmester i stedet. 

Ændringsforslag: Man skal kunne stille op som vice-borgmester, uden at stille op som borgmester.  

Emilie: Det er en god idé. 

Max: Jeg synes det lyder overflødigt.  

Esbern: Et forslag kunne være at man holder to afstemninger. En til borgmester, og en til viceborgmester. 

Mathilde: Jeg synes det er en god idé, så man sørger for at man ikke bliver noget man ikke har lyst til.  

Ændringsforslag til 2.1: ”Til det første møde vælges én ungeborgmester, samt to viceborgmestre ved to 

separate valg” 

Ændringsforslaget er vedtaget med 25 stemmer. 

Mathilde: Kan spillereglerne ændres i løbet af året? 

Frederik: Ja, det står under punkt 1.1. 

Frederik: Spillereglerne er det hele, vores ”grundlov”. Det er de regler vi følger i byrådet.  

Frederik: Så skal vi stemme om spillereglerne. 

Spillereglerne er enstemmigt vedtaget.  

 

3. Gruppearbejde om emner fra introdagen. 

Ungebyrådet deles ud i 4 grupper, og der debatteres i mindre grupper, hvad det første emne skal være. 



 

4. Debat og valg af første emne. 

Oplæg fra repræsentant fra hver af de fire grupper: 

Gruppe 1: 

Yassine: Fritidsarrangementer for unge, fest, festivaller, og flere sociale tiltag. 

Asta: Infomere bedre om, hvordan man klarer sig selv i virkeligheden. Budgetlægning mv i samfundsfag. 

Gruppe 2: 

Vi snakkede om varmestue for de udsatte unge, for at sørge for at de unge ikke kommer i de rå miljøer. 

Ester: Unge ift. 2017. Sætte bedre fokus på det, få flere events. 

Gruppe 3: 

Mathilde KR: Udsatte unge. Sætte ind før de bliver hjemløse, og folk skal vide mere om hvad det vil sige at 

være hjemløs. Men også handicap under udsatte unge. 

Rasmus: Mobning, og hvordan man kan forebygge det. Tage fat i de voksne, få dem med – de er de 

vigtigste. Så snakkede vi også om hjælpelærere, og at de ikke kun skal fokusere på de ikke-

uddannelsesparate. 

Gruppe 4: 

Louise: Vi snakkede om kultur og udsatte unge. Fokus på parker, men det var der en indstilling om sidste år. 

Multisportsbane, kunne være en mulighed.  

Varmestuer snakkede vi om, for folk under 18, med en tilknyttet psykolog. 

Generelle kommentarer 

Sara: Det handler om at få de unge væk fra varmestuer, hvor der i mange tilfælde er misbrug, så man kan få 

dem i behandling i et bedre miljø. 

Esther: Man ville nok have det bedre, hvis man fik et bedre miljø, og fik en varmestue dedikeret til unge.  

Mathilde C: Fritidsaktiviteter – her kan udsatte unge også komme med.  

Max: Jeg mener, at det er de voksnes ansvar, at der er hjælp til udsatte unge. Og hvem er udsat, hvor går 

grænsen her? 

Mathilde P: Udsatte unge er et meget stort emne. Er det hjemløse eller er det mobning? 

Kasper: Det er et skræmmebillede med de hårde miljøer. Tror ikke der er så stor forskel på det.  

Afstemning om emner: 

Udsatte og sårbare unge: 14 

Unge med handicap: 0 

Stop mobning: 1 



Et mangfoldigt Aarhus: 6 

Udveksling mellem skolerne: 0 

Kultur: 6 

Fritidsliv: 0 

Forandring af folkeskolen: 2 

  

Det første emne som Ungebyrådet 2015/16 vil arbejde med blev udsatte unge. De resterende emner, bliver 

valgt på 2. møde d. 19/11 på DOKK1.  

 

5. Information om borgmestervalg 

Frederik informerer om borgmesterens rolle og ansvarsområder. 

 

- - - - - - - - - - 

PAUSE 

- - - - - - - - - - 

  

6. Behandling af høringssvar til Børne- og Ungepolitikken 

Præsentation fra baggrundsgrupperne: 

Nord: 

Esbern: Vi har ikke snakket om noget med den overskrift. Ikke gennemgået det i baggrundsgruppen. 

Ester: Vi har ikke haft et emne der hed det. 

Sara: Vi har gennemgået det, men har ikke snakket om emnerne. 

 

Syd: 

Sarah M: Vi gennemgik visionerne, til hvordan det kan gennemgås og gøres bedre. 

Emilie: Vi kiggede på teksten, vi mangler at få beskrevet hvordan man konkret når frem til målet. 

  

Vest: 

Vi kiggede ikke på det. 

 



De kommende ungeborgmestre mødes med Johanne efterfølgende og gennemgår det kort og skriver 

høringssvaret – Johanne indsender. 

Formand for Børn og Unge-udvalget Maria Sloth introducerer valget, og forestår kandidatpræsentationen. 

Referatets rækkefølge reflekterer dagsordenens, valget blev afviklet anderledes, pga. ændringen i 

spillereglerne jf. punkt 2 

7. Kandidatpræsentation  

a. - Borgmester 

Opstillede: Yassine Alaoui, Luca Iele, MarinaHazrat , Louise Jeanette Jensen, Yonis 

Mohammed Ali, Esbern Hyldkrog og Signe Gissel,   

b. - viceborgmestre  

Der tilføjes tre kandidater udover dem som allerede var stillet op til ungeborgmester: Ester 

Ansbjerg, Rasmus Højer og Nanna Baunbæk.  

 

8. Afstemning 

a. Afstemning - borgmester 

Der stemmes på én borgmesterkandidat. 

b. Afstemning - viceborgmester 

Der stemmes på 2 viceborgmestre. 

 

9. Nedsættelse af arbejdsgruppe til høringssvar 

a. Medborgerskabspolitikken 

Skal færdiggøres inden næste møde. Arbejdsgruppe hvor borgmestrene indgår, og alle kan 

være med.  

Medlemmer af arbejdsgruppen: 

Mathilde C, Emilie, Kasper, Mathilde P, Esbern, Julie, Max, Karl, Nanna, Sara K, Signe G 

+ ungeborgmestre. 

9b. Fritids- og ungdomsskoleområdet 

Skal færdiggøres inden næste møde. Arbejdsgruppe hvor borgmestrene indgår, og alle kan 

være med.  

Medlemmer af arbejdsgruppen: 

Ivana, Julie, Signe + ungeborgmestre. 

 



10. Resultat af valget og afslutning 

Ungeborgmester 2015/16: 

Yassine Alaoui er valgt som ny Ungeborgmester. 

 

Viceborgmestre: 

Rasmus Højer  

Ester Ansbjerg 

 


