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Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015 

 

1. Velkommen og siden sidst 

Yassine byder velkommen og gennemgår dagsordenen 

Siden sidst: 

Yassine har holdt oplæg for Sølyst-skolen med fokus på hvad ungebyrådet 

laver, efter Jacob Bundsgaard også havde holdt oplæg for de 120 elever.  

 

Ungeborgmestrene har været til møde med Magistraten, og har frem-

lagt emnerne til rådmænd og borgmestre. Der var generelt positive be-

mærkninger fra magistraten til emnerne der skal arbejdes med. 

 

2. Oplæg fra Udsatte Unge udvalget 

Yassine læser beslutningspunkterne for Udsatte Unge op. 

 

Baggrundsgrupperne refererer: 

Syd, Emilie: 

Vi har snakket om beslutningspunkterne. Nummer 1 og 3 kan have noget at 

gøre med hinanden. De kan arbejde sammen til at bakke op omkring udsatte 

unge ved at skabe et sikkert miljø. 

Det er en god idé at øge indsatsen fra ung til ung, så man møder en der har væ-

ret gennem det samme. 

Esther A: Hvordan kan man spare penge? Der kommer jo flere børn med pro-

blemer og diagnoser. 

Nord, Esbern: 

Vi gik igennem punkterne og har snakket om det, men det gik mest op i juleaf-

slutning. 
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Gellerup, Mariam: 

Vi var enige i beslutningspunkterne. Man kunne måske gøre som i Gellerup, 

hvor man skaber mangfoldighed ved at invitere andre områder ind. Se f.eks 

Gellerup-cup. 

Vest, Mathilde: 

Lærere og pædagoger skal have kurser i at spotte de udsatte. Vigtigt med 

ung til ung, så de unge har mere lyst til at snakke. 

Hadeel: Punkt 5 kan uddybes endnu mere, så vi viser at vi er bevidste om 

økonomien. Hvis der er færre der kommer på psykiatrisk center, sparer 

kommunen penge i det lange løb. 

Emilie: Hvis man prøver at støtte udsatte unge, så de får det man skal bruge for 

at leve, så kan man sætte ind med psykiatrisk hjælp bagefter. 

Sara: Vi skal arbejde forebyggende i stedet for at kurere. 

 

3. Debat om fastlæggelse af beslutningspunkter: Udsatte unge 

Beslutningspunkterne debatteres individuelt og sættes til afstemning. 

Beslutningspunkt 1:  

Esther: Der skal være mere fokus på at formidle det der allerede er.  

Rasmus: Kan I give konkrete eksempler på at der er events der ikke bliver for-

midlet videre? 

Asta: Jeg er enig i, at der er ting der kan formuleres klarere ud.  

Der stemmes om, der skal tilføjes: ”…flere voksenaktiviteter og mere fokus på 

de, der allerede er der.” 

Ændringsforslaget er vedtaget med 30 stemmer for og 1 imod.  

 

Louise: Vi snakkede om en varmestue til unge. Er det droppet? 

Yassine: Det er droppet, da det allerede findes. 

Rasmus: Jeg tror, at man skal passe på med at samle udsatte unge. 
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Axel: I de yngre klasser fik man en avis op til sommerferien med tilbud. Det 

kunne man tage fat i som en mulighed. 

Ester: Ift Axel. Mere med hensyn til ældre elever. 

Axel: Jeg mente også til ældre elever. 

 

Beslutningspunkt 2: 

Yones: Jeg synes det skulle være ung til ung i stedet for.  

Asta: Hvem skal lave det arbejde.  

Yones: Eksempelvis de unge, der er blevet færdige med gymnasiet og har 

tid. 

Anine: Det ville nok løbe ud i sandet. Man har travlt efter gymnasiet. 

Esther: Kan man sætte 2 og 4 sammen? 

Mathilde: Vi snakkede også i vest om, at det sagtens kan være ung til ung, men 

også ungt-sindede medarbejdere. 

Kasper: Er der ikke mange medarbejdere der spotter i forvejen? 

Nasima: Det var også det Yones sagde. Dem der tager et sabbatår kan jo måske 

hjælpe i udsatte områder. 

Emilie: Måske lærerne kunne snakke med eleverne og følge dem, så man kan se 

hvordan de ændrer sig over tid. 

Anine: Kan man give lærerne et kursus i det – tage spørgsmål og evaluere ele-

verne ud fra det? 

Nanna: Vi snakkede også om at slå 2 og 4 sammen, men de har forskelligt fo-

kus.  

Esbern: Vi snakkede om at det skulle være en lærer eller pædagog som kender 

klassen.  

Sara K: Der er allerede lærere i klassen, men det er måske også vigtigt at kam-

meraterne kan snakke med og hjælpe hinanden. 
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Max: Punkt 2 virker mærkeligt. Skal der være en special medarbejder med en 

særlig uddannelse? Jeg synes vi skal efteruddanne lærere i stedet. 

Yones: I Gellerup er vi alle udsatte. Pædagogerne er en del af kommunen, så 

det er svært at gå til dem. Derfor en ung-til-ung arbejder. 

4 stemmer for at punkt 2 slettes – derfor slettes det ikke.  

 

Beslutningspunkt 3: 

Kasper: Hvordan skal det der ung til ung formidles? 

Mathilde: Det behøver ikke at være på samme alder. Man kan sagtens være 

ældre og være ung.  

Ester: man skal have nogen ud der har været udsatte for at formidle hvorfor 

det går galt. 

Julie: Handler det ikke om at relationen er nemmere mellem ung til ung. 

Kasper: Hvordan vil I finde en hjemløs? 

Nikolaj: Er det ment sådan at det skal være en persons arbejde at finde de 

unge? 

Nasima: Jeg synes, at en der er kommet ud af det skal hjælpe andre til at 

komme ud af det.  

Esbern: Hvis man vælger at læse ad 3, så kan I få svar på de spørgsmål I stiller. 

Rasmus: Man skal ikke tænke for indsnævret. Det kan sagtens være en lidt 

stærkere elev, der hjælper en svagere.  

Sara: Ikke en skræmmekampagne, men information så man giver viden. 

Sarah M: Det findes vel allerede. Kan man ikke fokusere på at der skal være 

mere af det.  

Yassine: Flere ressourcer er fokus. 

 

Beslutningspunkt 4: 

Rasmus: Hvis man skulle lave et ændringsforslag til dette, så skulle 

det være noget a la 2’eren.  
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Esbern: Jeg mener den skal slettes. 

Kasper: Men så spreder man det ud over mange lærere, i stedet for få.  

Axel: Det foregår i pauserne. Der er ingen lærer. 

Louise: Hvis man sletter kursus i 4-eren, og putter det i brødteksten. 

Asta: Det at slette den, det synes jeg er dumt.  

Rasmus: Det bliver ressourcetungt at sætte fokus på 2’eren i stedet for num-

mer 4.  

Emilie: Man skal sikre, at de er velkvalificerede undervisere. 

Ændringsforslag: Kursus i stedet for uddannelse. Ændringsforslaget er vedta-

get med 23 stemmer for. 

 

Indstillingen: 24 stemmer for.  

 

4. Oplæg om demokratistafetten 

DemokratiStafetten har spurgt ungebyrådet til råds om ideer til, hvordan den 

politiske scene skal sættes i uge 5, når stafetten lander i Aarhus.  

Der er blandt andet en samtalecykel, som ungebyrødderne får mulighed for at 

sidde med på – og så foreslog de også at lave en demokrati stafet rundt i Aar-

hus for skoleklasser.  

 

5. Kommentarer til demokratistafetten 

Mathilde: Jeg synes vi skal tage med på samtalecyklen. For også at udsprede 

ungebyrådet.  

Asta: Jeg synes vi skal være med, også for at promovere ungebyrådet med fly-

ers og plakater. 

 

Med i arbejdsgruppe om besparinger på Børn og Unge-området. 
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Anine, Julie, Kasper, Sarah M, Hadeel, Axel, Asta, Karl, Nanna B, Louise J, Esbern 

Ester, Sara, Emilie. 

 

6. Oplæg fra jobpatruljen 

Der var besøg af Gitte Bjørndal Velling, som klædte de unge på til emnet Unge i 

erhverv. Medlemmerne hørte blandt andet mere om, hvad man må og ikke må 

som ungearbejdere.  

 

7. Afslutning 

 

 

 

ÅUF/Oktober 2015  


