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VELKOMMEN! 
Rigtig hjertelig tillykke med valget til Børn og Unge-byrådet, som repræsentant for dit område.  

Vi har i Aarhus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) set meget frem til det nye år med Børn og Unge-

byrådet, og glæder os meget til at arbejde sammen med dig. De andre unge, som du skal sidde i 

byrådet med spænder bredt aldersmæssigt og kommer fra alle områder af Aarhus. Vi vil derfor 

opfordre dig til at søge uden for din egen aldersgrænse og område, så du lærer så mange som 

muligt at kende. Derudover håber vi, at du har noget på hjertet og har holdninger til, hvordan man 

kan forbedre mulighederne for børn og unge i Aarhus. I Børn og Unge-byrådet, kommer der til at 

sidde 31 medlemmer og ni suppleanter. Suppleanter deltager på lige fod med medlemmerne, og 

er derfor meget velkomne til alle byrådsmøderne. De har dog ikke en fast plads i Byrådssalen.  

I kommer til at få et rigtig spændende forløb, hvor I skal lave politik, give interviews, mødes med 

politikerne og arbejde med, hvordan vi kan få andre unge til at interessere sig for Børn og Unge-

byrådet og dets muligheder. Vi har selvfølgelig planer for de møder, vi skal holde, men derudover 

kommer du og de andre medlemmer til at være med til at bestemme, hvad vi skal arbejde med og 

hvordan. Det er jo jer, der er eksperterne! Som medlem af Børn og Unge-byrådet bliver du taget 

meget seriøst, derfor forventer vi også, at du kommer til tiden og er forberedt. Vi forventer derfor 

også, at du deltager i alle baggrundsgruppemøderne i dit område.  

 

I denne bog får du lidt praktisk information om det at være medlem af Børn og Unge-byrådet. Vi 

vil gerne, at du læser den godt igennem sammen med dine forældre – og i må endelig kontakte os, 

hvis I har nogle spørgsmål.  

 

Hvis du har nogle spørgsmål eller sker der noget, kan du kontakte Johanne. Jeg er sekretær for 

Børn og Unge-byrådet og vil hjælpe til ved alle møderne.  

Du kan kontakte mig på: johanne@aauf.dk eller 29 87 89 01 

 

Vi glæder os til at møde dig!  

mailto:johanne@aauf.dk
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Hilsen fra Frederik  

Kære medlemmer! 

Først og fremmest stort tillykke med valget, det kan I godt være stolte af.  

Jeg er så utrolig glad for, at der i verden findes nogle unge som jer, der er villige til at udfordre sig 
selv og kæmpe for andres sager. For det er et kæmpe privilegium, at vi unge i Aarhus har direkte 

mulighed for at ændre kommunale beslutninger. Det er nemlig sådan, at I er de eneste ud over det 
voksne byråd, som har mulighed for at skrive en indstilling til byrådet, og derved ændre noget. 

I kan allerede være forberedte på og glæde jer til, at I vil gå en utrolig spændende og 
uforglemmelig tid i møde. En tid hvor I vil blive udfordret på jeres holdninger, vil lære at tage 

ansvar og stå fast ved det I siger. I vil derudover efterhånden vænne jer til at formulere jer formelt, 
og det vigtigste af det hele er, at I er viljestærke. I skal kæmpe for lige netop de sager, som I mener 

vil gøre Aarhus til en bedre by. Med jeres valg følger også et stort ansvar. I skal huske på, at de 
århusianske unge har valgt lige netop jer til at føre deres sager, og det er vigtigt, at I tager det 

ansvar seriøst. 

Forrige år havde jeg fornøjelsen af at sidde på borgmesterstolen og styre møderne. Det er der 
også en af jer der kommer til, men langt de fleste af jer kommer til at sidde i rundkredsen. Der sad 

jeg også i de to år jeg var medlem, før jeg blev borgmester og i starten kan det være lidt 
grænseoverskridende at deltage i debatten og sige noget i mikrofonen. Sådan tror jeg alle sammen 

vi har haft det, men mit råd til jer må være at overskride jeres egne grænser og gøre det – man 
vender sig hurtigt til det og det er ikke spor farligt. 

Sidst men ikke mindst, er det vigtigt at tænkte på at alt ikke bare lige bliver til et. Med dette, så vil 
jeg gerne have at I forstår, der kan gå et stykke tid inden det voksne byråd begynder at behandle 
jeres indstillinger. Dette resulterer i, at de fleste byrådsmedlemmer vil få fornemmelsen af – efter 
det første år som byrådsmedlem -  at der ikke sker særlig meget med indstillingerne. Jeg kan dog 
sige, at dette ikke er noget i skal have i tankerne og ikke mindst, så skal dette ikke på nogen som 

helst måde stoppe jer i at fortsætte med at videreføre jeres ord. Jeg kan forsikre jer, at 
indstillingerne I sender til det voksne byråd, vil bliver kigget på og diskuteret grundigt! Resultatet 

skal I nok får at se. Men det er derfor stadigvæk også vigtigt, at indstillingerne er 
gennemarbejdede så godt, at det voksne byråd fortsat vil lytte til og tage os seriøst. 

Derudover vil jeg ønske jer alt held og lykke med jeres år i ungebyrådet. Det er et år hvor du vil 
lære enormt meget om politik, om dig selv, få en masse nye bekendtskaber samt have en 

mulighed for at ændre ting, som du sandsynligvis ikke vil få igen lige foreløbigt. 

Nyd det og kæmp for at Aarhus Børn- & Ungebyråd fortsat vil være Danmarks bedste! 

 

Med venlig hilsen 
Frederik Giragosian  

Unge-borgmester 2014/2015 
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Mødedatoer 2016/17  

Det er vigtigt, at du sætter tid af til at deltage i alle møder. Det er kun okay, at blive væk fra et møde, hvis 

du er syg. Hvis du bliver syg, skal du melde afbud til Johanne og din områdeansvarlig. 

 

 
Hvad 

 

 
Hvor 

 
Hvornår 

 
Intro-dag 

 

 
Brobjergskolen 

Frederiks Allé 20A 

 
Tirsdag d. 11. oktober 2016 

08:45-19:30 

 
Temaaften 

Lær at argumentere  
 

 
Information følger 

 
Mandag d. 24. oktober 2016 

16.30-20.00 

 
1. møde 

 
Byrådssalen 

 
Torsdag d. 27. oktober 2016 

12:30-16:00 

 
2. møde 

 

 
Byrådssalen 

 
Tirsdag d. 22. november 2016 

12:30-16:00 

 
3. møde 

 
Byrådssalen 

 
Tirsdag d. 20. december 2016 

12:30-16:00 

 
4. møde 

 

 
Byrådssalen 

 
Torsdag d. 19. januar 2017 

12:30-16:00 

 
5. møde 

 
Byrådssalen 

 
Mandag d. 20. februar 2017 

12:30-16:00 

 
Dialogmøde 

 
Rådhuset 

 
Onsdag d. 8. marts 2017 

14:30-17:00 

 
6. møde 

 
Byrådssalen 

 
Torsdag d. 6. april 2017 

12:30-16:00 

 
7. møde 

 
Byrådssalen 

 
Tirsdag d. 9. maj 2017 

12:30-16:00 
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Introdag d. 11 oktober 2016   

På introdagen skal du lære de andre medlemmer i ungebyrådet at kende, samtidig med at du vil 

blive introduceret til, hvad det vil sige at sidde i Børn og Unge-byrådet. Du vil blive præsenteret for 

nogle relevante emner, som ungebyrådet kan vælge at arbejde med i løbet af året. Derudover skal 

du selvfølgelig også selv komme med en masse gode idéer til, hvordan Aarhus Kommune kan blive 

en bedre kommune for børn og unge. Dagen slutter af med, at vi tager ud og spiser sammen. Det 

plejer at være en rigtig god dag, så glæd dig! Du skal medbringe en underskrevet 

forældretilladelse, medmindre du allerede har afleveret en til din områdeansvarlige.  

Som bekræftelse på at du kommer, skal du give besked på tlf. 2987 8901 eller johanne@aauf.dk, 

med navn og område, senest mandag d. 10 oktober kl. 12. Her må du ligeledes gerne skrive, hvis 

du ikke deltager om aftenen til spisning, eller hvis du har andre specielle ønsker (fx hvis du er 

vegetar).  

 

PROGRAM INTRODAG  

 

08.45: Ankomst og indskrivning  

09.00: Velkommen + navneleg  

09.30: Velkomst ved Lars Boje  

09.45: Pause 

10.00: Oplæg om Kulturpolitikken og Ungdomskulturhuset 

10.40: Oplæg Smart mobilitet   

11.10 Gå mod rådhuset. (11.30 Byrådssalen) Rundvisning med Jacob Bundsgaard 

12.15: Frokost (Brobjergskolen)  

12.45: Policy spil 

 Ryste sammen lege undervejs 

14.30: Pause 

14.40: Oplæg anti-radikalisering   

15.10: Oplæg EYC 

15.50: Pause  

16:00: Brainstorm – jeres egne ideer til emner   

17.20: Prioritering af arbejdsgrupper 

17.30: Opsamling og afrunding  

 

Derefter fælles aftensmad.     
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Byrådsmøderne 

I løbet af året er der syv møder i byrådssalen, hvor I skal diskutere og udvikle forskellige politiske 

forslag, som I finder spændende og vigtige. Det bliver forskelligt fra gang til gang, hvad I skal 

diskutere, og der er god mulighed for, at du kan få dine holdninger på banen og diskutere det 

politik, du synes er vigtigt.  

Inden hvert møde, er der sandwich i Rådhusets receptionslokale fra klokken 12:30. 

Møderne starter klokken 13:00 præcis og slutter klokken 16:00.  

Dialogmødet  

Én gang om året mødes Børn og Unge-byrådet med det voksne byråd for at diskutere, hvad I har 

snakket om i løbet af året. Men I mødes også med det voksne byråd, fordi de er meget 

interesserede i, hvad unge i Aarhus Kommune mener om den politik, som vedrører jer.   

Dialogmødet bliver holdt d. 8. marts 2017 og kommer til at foregå på rådhuset. 
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Spilleregler  
Spillereglerne er de regler, der gælder for jeres byrådsmøder. Her står fx skrevet, hvordan I 

stemmer, og hvordan møderne skal foregå rent praktisk. Spillereglerne skal vedtages på første 

Byrådsmøde.  

 

Udkast til spilleregler for 2016/17 

1.0 Forretningsorden = spilleregler 

1.1 Spillereglerne vedtages til første møde i hver Børn og Unge-byrådsperiode, 

spillereglerne kan tages op i løbet af året. 

2.0 Ungeborgmestrene 

2.1 Til det første møde vælges én unge-borgmester, samt to vice-unge-borgmestre ved to 

separate valg.  

2.2 Disse vælges for en periode på 1 år. 

2.3 Unge-borgmestrene står for at lede møderne og samle op på beslutningerne. 

2.4 Unge-borgmestrene mødes med magistraten i Aarhus Kommune ang. emner, 

høringssvar og oversendelse af forslag mv. mindst én gang pr. Børn og Unge-

byrådsperiode. 

2.5 Unge-borgmestrene får hjælp af Børn og Unge-byrådssekretæren og ÅUF til alle 

opgaver.  

3.0 Indkaldelse til møde / dagsordener 

3.1 Der indkaldes af ungebyrådssekretæren til møde via sms/mail. 

3.2 Dagsorden skal være på hjemmesiden senest 2 uger før mødet. 

4.0 Stemmeregler 

4.1 Afstemning sker ved simpel flertalsafgørelse. 

5.0 Pressehåndtering 

5.1 Unge-borgmestrene sørger umiddelbart for pressen, og det er dem ÅUF henviser til.  

Disse kan dog også, efter aftale, uddelegere opgaver og ansvar til de resterende 

medlemmer. 

6.0 Opstilling af emner / ændringsforslag 

6.1 Ønsker repræsentanter at opstille emner/ændringsforslag/diskutere en aktuel 

problemstilling kan dette gøres når man har mindst fem Børn og Unge-

byrådsmedlemmers støtte, én uge før mødets afholdelse.  

6.2 Unge-borgmestrene kan fremstille relevante nytilkomne forslag, hvis der er opbakning 

til dette i salen.  

7.0 Regler for suppleanterne 

7.1 Repræsentantens suppleant skal træde til i tilfælde af sygdom eller andet fravær, 

således at der til hvert møde er 31 medlemmer i salen. 

7.2 Alle områder har minimum en suppleant med til hvert møde. 
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Suppleanterne sidder på tilhørerpladserne i salen, og indsuppleres, hvis der er 

medlemmer/suppleanter, der ikke møder op. Man vælger suppleanten fra området der 

mangler ellers fra et af de andre områder.   

Ved gruppearbejde er 1. suppleanten med på samme vilkår som medlemmerne. 

7.3 Repræsentanterne skal melde afbud til ungebyraad@ungebyraad.dk samt deres 

områdeansvarlig. Det er den områdeansvarliges opgave og ansvar at få indkaldt 

suppleanten. 

7.4 Repræsentanterne og baggrundsgruppen skal sørge for, at suppleanterne er sat ind i 

hvad der sker, så de er klar til at træde til. (jf baggrundsgrupperne opgavebeskrivelse 

inden de ordinære møder)  

7.5 I tilfælde af repræsentanter/suppleanters manglede tilstedeværelse, er Børn og Unge-

byrådet stadig beslutningsdygtige, uafhængig af antal af repræsentanter. 

8.0 Regler for debatten 

8.1 Der opfordres altid til at holde en god, sober og respekteret tone i debatten. 

8.2 Unge-borgmestrene kan indføre taletidsbegrænsning på 2 minutter, hvis dette findes 

nødvendigt. 

8.3 Under gruppearbejde er det de frivillige, der tager referat og om nødvendig leder 

debatten. 

9.0 Behandling af temaer 

9.1 Unge-borgmestrene har kompetencer til at svare på høringssvar fra det voksne byråd, 

hvis dette anses som en hastesag. Dog efter orientering til de øvrige medlemmer pr. 

mail, som derefter har 24 timer til at give respons. 

9.2 Temaerne behandles over mindst 1,5 møde, det vil sige til det første møde 

gennemarbejder man temaet, hvorefter man har mulighed for at tage det med tilbage 

til sin baggrundsgruppe. Til det næstkommende møde træffer man de(n) endelige 

beslutning(er). 
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Fremhævelse af dine ideer  
Børn og Unge-byrådet har mulighed for at lave fire indstillinger, som det voksne byråd skal 

behandle. På byrådsmøderne stemmer I om hvilke idéer, der skal blive til en indstilling. Hvis du 

allerede har en god idé, kan du på næste side skrive dine idéer ned. En god idé er, at snakke med 

dine venner om dine ideer, og høre om de har inputs eller andre ideer, som kan styrke din 

oprindelige idé. Som inspiration, har vi lavet en liste over de emner, som der tidligere er blevet 

arbejde med i Børn og Unge-byrådet.   

 

De tidligere Børn og Ungebyråd har arbejdet med disse idéer:  

- Et ungdomshus, hvor der er plads til alle unge. 

- Øgning af fællesskabet på tværs af områder i Aarhus Kommune, der skal være færre 

fordomme mellem unge. Man skal have udvekslingsuger på skolerne. 

- Digitalisering af folkeskolen, hvor man i højere grad bruger e-bøger og tablets i 

undervisningen. På lang sigt kan dette spare kommunen penge.  

- Bedre og bredere uddannelsesvejledning til alle elever. 

- For at sikre, at 95% af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse, skal man skabe et 

bedre miljø på folkeskolerne, så det er nemmere at lære.  

- Bedre seksualundervisning i folkeskolen, så alle unge er bedre informeret.  

- Flere initiativer til mindre skrald i gaderne. Her fik de gennemført talende skraldespande, 

så alle ville smide mindre affald på gaderne, da det er dyrt for Aarhus Kommune.  

- Få skøjtebanen tilbage til Aarhus C. 

- Forbedring af førstehjælpsundervisningen i folkeskolen, sådan at det bliver sikret at man 

får den førstehjælpsundervisning, man har krav på.  
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Idéforslag  

Hvis du har en rigtig god idé til hvordan børn og unges hverdag kan blive bedre i Aarhus 

Kommune, er det godt at få den skrevet ned, så du kan dele den med andre. Det kan dog godt 

være svært, at formulere sin idé på skrift. Som hjælp kan det være godt at overveje: Hvad er det 

vigtigste ved denne idé? Hvordan vil denne idé gøre det bedre for unge i Aarhus Kommune? Hvad 

vil du gerne opnå med din idé?  

Prøv bagefter at udfylde denne formular, der vil gøre det nemmere at gøre din idé til virkelighed. 

 

 

Navn, område og telefonnummer:  

Titel på idéen: 

Hvad er det som skal vedtages:  

Hvorfor er der brug for netop din idé i Aarhus? 
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Vil du være unge-borgmester?  

 

På det første byrådsmøde skal der vælges en Børn og Unge-byråds Borgmester og to Børn og 

Unge-byråds Viceborgmestre. Hver kandidat skal holde en kort tale, og bagefter stemmer alle på 

den de helst vil have bliver borgmester / viceborgmestre.  

Ungeborgmestrene har mere travlt end de andre medlemmer af Børn og Unge-byrådet. Unge-

borgmestrene har oftere kontakt til pressen og andre interessenter. Derudover bliver unge-

borgmestrene også inviteret med til møder, og de bliver nogle gange spurgt, om de vil holde en 

tale til diverse arrangementer.  

Det er meget lærerigt og spændende at være Ungeborgmester, så hvis du har tiden og synes at 

det lyder, som noget for dig, så skal du helt sikkert stille op!  

 

Hvis du har flere spørgsmål kan du altid kontakte Johanne.  
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Praktisk information  

 

Du skal selv sørge for transport til og fra møderne. Hvis du vil bruge offentlig transport, refunderer 

vi dine udgifter. Husk at oplyse, hvor mange zoner du har brug for på introdagen.  

Dagsordener til møderne vil ligge på hjemmesiden; www.ungebyraad.dk, senest to uger før hvert 

møde. Dem skal du sørge for at læse grundigt og snakke igennem med din baggrundsgruppe.  

 

Vi håber, at denne bog har givet dig svar på de spørgsmål, du måtte have. Husk, at du kan følge 

med og få flere praktiske informationer på vores hjemmeside: www.ungebyraad.dk eller vores 

facebookside: www.facebook.com/ungebyraad.   

Følg os også på instagram: @ungebyraadet_aarhus. Og del det med dine venner.  

 

Vi glæder os til at møde dig til introdagen   

De bedste hilsner,  
Johanne Thaarup 
Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) 
 
Kontakt:  
Johanne Thaarup, Børn og Unge-byrådssekretær 
Mobil: 29 87 89 01 
E-mail: johanne@aauf.dk 
Børn og Ungebyråd: ub@aauf.dk 
ÅUF: 86 13 89 11  
www.ungebyraad.dk   
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Ansigter du vil møde til Børn og Unge-byrådsmøderne 

Til alle møder vil der være voksne, der hjælper med at gennemgå dagsorden mv. Dem der er på de 
næste to sider, er dem du oftest vil møde. 
 
 
Johanne Thaarup Sara Springborg 
Børn og Unge-byrådssekretær  Sekretariatsleder ÅUF 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tobias Mørch  Søren Bjerre 
Studentermedhjælper, Politisk konsulent  Presse og kommunikation ÅUF 
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Cecilie Hansen  Sofie Kuhn 
Formand ÅUF Piccoline ÅUF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem er ÅUF? 

Aarhus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) er en paraplyorganisation for samfundsengagerende 

ungdomsforeninger i Aarhus, der har et demokratiserende og folkeoplysende omdrejningspunkt. 

Børn og Unge-byrådet er organiseret i et partnerskab mellem ÅUF og Magistratsafdelingen Børn 

og Unge. Det daglige arbejde med Ungebyrådet bliver drevet af ÅUF. Læs mere om ÅUF på 

aauf.dk. 
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Noter:  


