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SÆRNUMMER
Demokrati & medborgerskab



Alle kan deltage i demokratiet

Demokratisk dannelse og medborgerskab. Er det noget for
børn og unge uden stemmeret? Ja, i dén grad. 

Fordi alle, uanset alder, kan deltage og gøre en forskel i demo-
kratiet. Store som små, om stort og småt. Det er netop den 
rettighed, vores demokrati er bygget op omkring. At man som 
borger har mulighed for at tage del i og stilling til, i
hvilken retning vi i fællesskab skal gå.

Det gør en forskel for os alle, når du som voksen går i stem-
meboksen på valgdagen og sætter dit kryds, men demokratiet 
består ikke kun af store penselstrøg. Det gør mindst lige så 
stor en forskel, når du engagerer dig i den lokale idrætsfor-
ening eller i dit barns vuggestue, børnehave eller folkeskole. 
Når du skriver et læserbrev, indsender et høringssvar, læser 
nyheder og holder dig opdateret om dine medborgere og 
samfundets udvikling. 

Men medborgerskab handler ikke kun om at have mulig-
heden for at gøre brug af sine rettigheder, det handler også 
om at have den tilstrækkelige viden og de rette kompetencer 
til at kunne gøre brug af dem. Og det er ikke noget man er 
født med.  

Derfor er det uhyre vigtigt, at vi lærer børn og unge om med-
borgerskab og demokratisk og politisk dannelse. Vi må aldrig 
tage demokratiet for givet. Børn og unge skal vide, mærke og 
forstå, at de nu og i fremtiden hver især spiller en vigtig rolle 
i udviklingen af det samfund, de er en del af og født ind i. På 
deres skuldre skal demokratiet bæres videre. De skal bevare, 
forandre og forbedre det.  

Det er vores pligt at forberede dem på opgaven, og det er et 
ansvar, som påhviler os alle. Forældre især, men også dagtil-
bud og skoler.  

Derfor er jeg glad for, at dagtilbud, skoler og fritidstilbud i 
Aarhus Kommune valgte at sætte ekstra fokus på medbor-
gerskab og demokratisk dannelse, da de deltog i den årlige 
demokrati- og medborgerskabsuge i uge 40. Det er også i den 
anledning, vi udgiver dette temanummer af BU Nyt. Heri kan 
du bl.a. læse om nogle af de mange sjove og lærerige aktivi-
teter, der blev sat i søen for at give børnene og de unge viden 
om demokrati og medborgerskab. 

Rigtig god læselyst! 

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune

FAKTA 

Der er mange forskellige måder at arbejde med 
demokrati og medborgerskab. Det kan være stort 
og småt, tilpasset børnenes og de unges interesser 
eller dit dagtilbud, din skole, SFO, klub og ung-
domsskole. Det kan foregå året rundt eller i uge 40. 

På AarhusIntra kan dagtilbud, skoler, SFO’er, 
klubber og ungdomsskoler finde: 

• Information om demokratisk dannelse og med-
borgerskab 

• Inspiration til aktiviteter og læringsforløb 

• Tips til gode overvejelser i det lokale arbejde

 ▸ Læs mere på AarhusIntra 
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Valghandling i børnehavehøjde

I Langenæsens børnehave blev der udskrevet valg i 2021. 
Tre rum skulle navngives og en demokratisk proces i 
børnehavehøjde var derfor lige til højrebenet for husets 
kreative pædagoger. 

“Kommunalvalget 2021 stod for døren, og tre rum i Lange-
næsen skulle have et navn. Så det var oplagt for os at give 
børnene et lille kig ind i vores samfundsmæssige demo-
kratiske processer. Derfor udskrev vi valg i børnehaven,” 
fortæller Gry Kjærgaard-Taustrup, pædagog i Langenæsen. 

Mål, mening og muligheder 
“I Langenæsen tager vi ofte børnene med på råd, f.eks. når 
vi køber nyt eller evaluerer et forløb. Vi ønsker at børnene 
oplever en høj grad af autonomi og ejerskab ved at være 
med-skabere af deres egen hverdag og den ramme, de 
bevæger sig i. Denne gang skulle børnene nå til enighed 
omkring tre nye navne til tre rum i børnehaven. En stor 

og vigtig opgave for børnene - med mange muligheder for 
læring. 

Udover at gennemføre selve valghandlingen, talte vi en 
del om ‘valg’ under forløbet. Nogle børn havde været med 
deres forældre i stemmeboksen og kunne fortælle deres 
kammerater om oplevelsen. Vi talte også om alle de andre 
valg, som vi møder i hverdagen. Nogle gange vælger vi 
selv, og andre gange er det andre, der vælger for en. 

Det var desuden en lære for flere børn at rumme de følel-
ser, der er i forbindelse med et valg - iver, spænding, glæde 
og ærgrelse. 

Men hvordan tilrettelægger og gennemfører man, helt 
praktisk, en valghandling i børnehavehøjde?  

Læs videre på næste side...

Fortsættes...
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Valget  

Gry fortæller: 
“Vi præsenterede valg-forløbet ved børnenes samling – at 
vi skulle finde et navn til tre rum ved at finde på forslag i 
fællesskab og derefter stemme om det, som ved et rigtigt 
valg.  

Ved samlingen fik hver spisegruppe mulighed for at kom-
me med forslag til nye navne til rummene. Der var ingen 
censur – alle forslag blev skrevet op – alt var tilladt. Pro-
cessen blev gentaget over et par gange, så også de børn, 
der har brug for at observere og trække sig, havde tid og 
plads til at finde modet til at stå frem med eget bud. 

Forslagene blev herefter inddelt i kategorier for at sikre 
overskuelighed for børnene. 

På den store valgdag samledes alle børnene, og to mulig-
heder for navne til vores tre grupperum blev fremlagt for 
børnene: 

Forslag 1: Blomsten, Træet og Æblet 

Forslag 2: Flyveren, Rumraketten og Meteoren 

Forslagene blev præsenteret med tydelig visuel støtte, og 
flere børn hujede ved gensynet med deres egne forslag. 

Efter præsentationen af de to forslag søgte vi at skabe en 
stemning af alvor og koncentration. 

Tre og tre kom børnene ind i et tilstødende lokale. En efter 
en gik de frem og præsenterede sig med navn og alder, 
hvorpå en voksen krydsede dem af og udleverede en stem-
meseddel. 

På stemmesedlen satte hvert barn et x, gik frem og puttede 
stemmen i én af kasserne, hvorpå der var et billede af hhv. 
forslag 1 og forslag 2. Børnene udviste ro og koncentration. 

Efter frokost fremlagde en voksen resultatet – det blev 
Flyveren, Rumraketten og Meteoren. 

Børnene hujede og klappede. 

Det var et rigtig fint forløb omkring demokratisk dannelse i 
børnehavehøjde,” afslutter Gry. 

...fortsat
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Demokrati og medborgerskab 
på skoleskemaet giver selvtillid
Egen stemme, lyttende ører og fællesskab er sat på skemaet 
på Ellehøjskolen. Her arbejder børn og voksne ud fra en 
grundlæggende fælles værdi om anerkendelse af forskellig-
hed og ligeværd.  

En time om ugen samles eleverne i det nære klassefælles-
skab på alle årgange og i alle klasser for at snakke om de-
mokratisk dannelse. I indskolingen arbejder de med basale 
demokratiske færdigheder. Her forsøger de at skabe en 
fælles forståelse for, at alle har en stemme og en individuel 
mening – og det må man gerne have. De arbejder med 
anerkendelse af forskellighed og mod til at sige sin mening 
i et fællesskab. 

”Vi er startet i det små, hvor vi arbejder med at lytte til 
hinanden. Vi snakker om emner, der er helt uskyldige. Det 
kan være – hvad er din yndlingsfrugt? Det virker og giver 
børnene kompetence til at turde at være anderledes,” for-
tæller Andreas Ravn Skovse, lærer i indskolingen.  

Det skal danne eleverne til at kunne begå sig i trygge 
fællesskaber og uvante uenighedsfællesskaber gennem 
dialog, lære at have medbestemmelse og selv at være 
inddragende. Det bygger på tillid og tryghed i det nære 
klassefællesskab.  

”Vi ved godt, hvordan vi er sammen og snakker sammen, 
når vi er enige, så øvelsen handler mere om, hvad vi gør, 
når vi er uenige. Om at være i stand til at tage ordet og af-
give det igen,” forklarer Mette Winther Schytz, pædagogisk 
leder for indskolingen.  

Det overordnede mål er at gøre eleverne i stand til at indgå 
som ligeværdige og aktive medborgere i samfundet. Det 
sker ved at rammesætte og italesætte tingene eksplicit, 
siger Mette Winther Schytz: 

”Det bliver tydeligt for børnene, at et fællesskab giver 
muligheder, rettigheder og forpligtigelser – og det at kunne 
være i et forpligtende fællesskab også betyder, at man har 
en stemme i det fællesskab. Vi ser på, hvordan de kan 
bruge den stemme på en god og konstruktiv måde.”  

På Ellehøjskolen er det vigtigt, at eleverne ved, at vi som 
mennesker i virkeligheden er mere ens end forskellige. 

”Det er vigtigt, at vi gør eleverne i stand til at være med 
i fællesskaber hele vejen rundt,” afslutter Mette Winther 
Schytz.  

På længere sigt håber både Mette og Andreas, at sproget 
og rammerne i den formelle undervisning med demokra-
tisk dannelse også kan gøre gavn, i konflikthåndtering og i 
klassernes andre undervisningstimer.  

FAKTA 

Arbejdet med demokratisk dannelse er ikke nyt for 
skolen. Det er dog først i dette skoleår, at det er 
blevet rammesat og har fået plads på skoleskemaet. 

Demokratisk dannelse tænkes derudover ind i den 
almindelige undervisning i alle fag med fokus på 
bl.a. værdier, holdninger, færdigheder og kritisk 
forståelse.
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Medborgerskab i Stavtrup:
Børn byudvikler i LEGO
I Stavtrup tager man børnene med på råd i byplanlægnin-
gen. Derfor blev alle byens elever fra 1. - 6. klasse inviteret 
til at bygge forslag i LEGO til de udendørsarealer, der skal 
etableres i forbindelse med byens kommende kultur- og 
idrætscenter.

Netop børnene bliver nemlig i meget høj grad kommende 
brugere af området, og derfor skulle de naturligvis have 
en stemme i byudviklingens planlægningsfase. Ønsket var 
desuden at inddrage de unge mennesker for at give dem 
demokratisk medbestemmelse og inspirere og motivere 
dem til at engagere sig endnu mere i aktive fællesskaber. 

Build The Change 
Med LEGO-klodsen som redskab kastede de knap 600 
elever sig ivrigt over udfordringen. Hele 305 modeller blev 
det til! 305 kreationer med i alt 125 forskellige ideer.  

De mest populære ideer var: Svævebane, naturpark, 
klatrebane, legeplads, tarzanbane, pool, café, rutchebane, 
hesteskov, trampolin og dyrehave. 

Til ferniseringen deltog ca. 300 gæster, og her præsentere-
de en håndfuld af de kreative børn deres byggeri og deres 
drømme.  

Nu går arbejdet videre med Aarhus Kommune, arkitekter 
m.fl., som kan finde god og kreativ inspiration i børnenes 
idéer og LEGO-modeller. 

Workshoppen blev faciliteret af LEGO Build The Change, 
der sammen med frivillige skoleonkler- og tanter havde et 
par fantastiske dage med Stavtrups idérige børn. 

Fortsættes...

 ▸ Se kreationerne
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https://www.lego.com/da-dk/sustainability/buildthechange/challenges/stavtrup/gallery?CMP=EMC-LCE


WHAT IS BUILD THE CHANGE?  

Build the Change is a powerful way for children to express 
their hopes and dreams for the future with LEGO® bricks 
and other creative materials, plus their own imagination. 

And it’s all done via Learning through Play! 

 ▸ Build the Change - Children - Sustainability - 
LEGO.com

Området, som børnene arbejdede med, går fra Højvangskolen, forbi 
Bispemarken, hvor Stavtrup Kultur- og Idrætcenter skal ligge, og videre 
ned til Brabrandsøen. 

...fortsat
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Den Grønne Festival

I uge 40 deltog 500 elever fra 4.-6.-klasser på 7 skoler i
’Den Grønne Festival - Børn gør en forskel’ på Dokk1. 

Festivalen var forberedt af børn og lærere fra skolernes 
bæredygtighedsudvalg – og børnene havde selv ansvar for 
mange af aktiviteterne på dagen. 

Bag initiativet stod skolernes ledere, som har skabt et bære-
dygtighedsnetværk. Målet med netværket er, at finde måder 
at inddrage børn i det pædagogiske arbejde med den grønne 
omstilling og dermed udvikle bæredygtighed i børnehøjde.

OG inden du, kære læser, læser videre, så tag en hørebøf 
på og nyd ”Du’ så bæredygtig” – en sang til Den grøn-
ne festival, skrevet af skoleleder Martin Christensen fra 
Virupskolen.

Johanne Metz Mariendal er medlem af Ellevangskolens 
rettighedsråd og var med til at arrangere Den Grønne Fe-
stival – Børn gør en forskel. På dagen agerede hun med sin 
skolekammerat Vian Shikhu ”grøn reporter” i børnehøjde 
og oplevede massere af positivt engagement: 

”Når jeg ser alle børnene, der går rundt her og er så enga-
gerede i at samle affald og arbejde med klima og plastik, er 
her en god stemning. Jeg synes ellers at børn er sådan ”Åh 
hvor irriterende, jeg gider ikke det der”, men her går det 
meget godt,” siger hun.   

De to grønne reportere mødte bl.a. en lærer i 5. klasse på 
Virupskolen, Mikkel Lykkegaard. For ham fungerede den 
børnestyrede festival også supergodt: ”Dagen har været 
rigtig godt planlagt. Det er dejligt, når der er skabt en 
ramme om aktiviteterne og mine 5. klasser kan få lov til 
bare at undersøge og gå på opdagelse i det,” fortalte han 
reporterne. 

Skoleleder Lisanette Quortrup fra Ellevangskolen var 
blandt de 7 initiativtagere til festivalen og ligeledes begej-
stret: ”At være et fællesskab - ikke bare én men syv skoler 
sammen og se alle de andre – at se de andre lærere og 
hvad de har lavet – det har været helt magisk” fortalte hun 
på dagen til de grønne reportere.  

Gjorde børnene en forskel?  
Det mener skoleleder på Virupskolen Martin Christensen:  

”Overskriften var Den Grønne Festival - Børn gør en 
forskel, og det må man sige, de har gjort. De har virkelig 
gjort en forskel. De har skabt en festival, der sætter et po-
sitivt fokus på bæredygtighed i samfundet. Endvidere har 
de inspireret elever fra mange andre skoler til at leve og 
tænke mere bæredygtigt i hverdagen, og de har vist andre 
jævnaldrende, at hvis man har en god idé, så kan den godt 
blive virkelighed,” siger han.

 ▸ Hør sangen: ”Du’ så bæredygtig”

Fortsættes...
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 ▸ Læs om Bæredygtighed og klima i børnehøjde

FAKTA

Bæredygtighedsnetværket med Strandskolen, Ellevangsko-
len, Lisbjerg Skole, Sabro-Korsvejens Skole, Beder Skole, 
Virupskolen og Skæring Skole har et mål om at skabe et 
fællesskab, hvor skolerne udveksler erfaringer, ambitioner 
og udfordringer i bestræbelserne på at lave pædagogiske 
aktiviteter sammen med børnene, med bæredygtigheds-
mål for øje. 

Skolerne samler nu op på erfaringerne og evaluerer den 
grønne festival med et ønske om, at konceptet kan genta-
ges af andre skoler.   

...fortsat

AKTIVITETER

Børnenes grønne aktiviteter:
• Blend en smoothie med cykel-kraft
• Klima-escaperoom
• Byt til nyt - et tøjbyttemarked for børn
• Plast i havet - gæt de værste udledere
• Affald: Find tre fejl i affaldet

• Fremtidstræet: Hvad skal du bruge til et liv som bi?
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https://detvigoer.aarhus.dk/laering-og-udvikling/baeredygtighed-og-klima-i-boernehoejde/


Fællesskab skaber gode 
børneliv
Men hvordan..?

I to fritidsklubber i midtbyen og Åbyhøj har børnene lavet
kreative fælleskabsaktiviteter og haft spændende snakke
om det gode børneliv. Snakkene tog udgangspunkt i temaet 
’fællesskab’, som er et af seks temaer, som er vigtige for børn, 
unge og forældre i hverdagen.

Børnene i de to klubber har haft besøg af to praktikanter fra 
forvaltningen til en snak om fællesskaber, og hvordan det 
gode børne- og ungeliv ser ud for dem. I klubberne arbejdede 
børnene med kreative aktiviteter, mens snakke om fodbold, 
TikTok og den gode medborger blandede sig med perler, 
tusser og malinggrej. 
 
I Midtbyklubben hjalp børnene hinanden med at lave gaver til 
deres familie og venner. Samtidig snakkede de med hinanden 
om, hvad fællesskaber er for en størrelse, og hvad de kan gøre 
for at hjælpe dem, der nogle gange står uden for fællesskabet:  
 
”Jeg går til fodbold og dans. Det er sjovt at spille fodboldkam-
pe. Ingen spiller smart til fodbold, fordi vi vil alle sammen 
bare gerne vil spille fodbold”(pige, 5. klasse). 
 
”Det er vigtigt at lave legeaftaler, så alle er med og har en 
ven”(pige, 5. klasse).
 
I Fritidsklubben Åby lavede børnene plancher med de fælles-
skaber, som de selv er en del af til hverdag. Her var der bred 
enighed om, at familien og vennerne er de vigtigste fælles-
skaber, mens fritidsaktiviteter med klassekammeraterne og 
klubfællesskabet også er særligt vigtigt for børnene. 

“Da vi havde online-skole, var vi tit ude og gå sammen eller 
kælke. Vi mødtes også online, hvis vi havde Corona. Det var 
virkelig hyggeligt“(pige, 6. klasse).

Som snakken faldt på medborgerskab, blev børnene enige 
om, at den gode medborger gør noget godt for andre og det 
område, som de bor i.  

“Hvis man nu hjælper eller gør noget godt for Danmark eller 
Aarhus, er man vel en god medborger”(pige, 6. klasse).

“En god medborger er en person, der har et godt fællesskab 
med Aarhus, siger sin mening og giver gode idéer til byen”(-
pige, 6. klasse).

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE 

Planchen med fællesskaber er en aktivitet, som skoler 
og fritidsklubber kan bruge til at øve sig på demokrati og 
medborgerskab. Den indgår i en større samling af materia-
ler og undervisningsforløb målrettet 0. - 9. klasse. 

Samlingen er udviklet i til demokrati- og medborger-
skabsugen i uge 40 og kan anvendes året rundt til samta-
ler om det gode børneliv med børn og unge.  

 ▸ Sæt fokus på det gode børneliv                           
i klasserummet eller klubben

SEKS TEMAER ER VIGTIGE FOR BØRN OG UNGE

Børn, unge og forældre har givet input til, hvad det gode 
børneliv er med en særlig opmærksomhed på den tid, 
hvor børnene og de unge er i vores tilbud. Deres stemmer 
samler sig i seks temaer: Fællesskab, lyttende voksne, 
variation, den røde tråd, digitalt liv og en sund balance. De 
danner rammerne for samtaler om det gode børneliv som 
led i fornyelse af børne- og ungepolitikken.

 ▸ Læs mere om børne- og ungepolitikken på 
AarhusIntra
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Demokrati er også 
tillid, ansvar og talentshows
I Klubberne Gammelgård i Åbyhøj kulminerede demokrati- 
og medborgerskabsugen med et stort talentshow, som de
unge selv havde stablet på benene.

”Jeg kan godt mærke, at pædagogerne i klubben giver os 
mere ansvar nu i forhold til for et år siden. Dengang blev vi 
spurgt, om vi ville deltage i showet. I år har vi selv stået for 
at arrangere det hele. De voksne stoler på os og tror på, at 
vi godt kan,” siger Liva (12), som sammen med en del af 
sine venner stod bag talentshowet. 

I alt medvirkede 35 børn og unge i talentshowet. Nogle 
som artister og dommere, mens de også skulle ud i klas-
serne på Gammelgårdsskolen for at reklamere for showet, 
teatersalen skulle pyntes, artisterne skulle øve, scenen 
skulle være klar, billetter og plakat skulle produceres, 
snacks til den efterfølgende reception og præmieoverræk-
kelse skulle vælges, og meget mere. 

140 børn fra 4.-6. klasse var med som publikum, og de 
havde fornøjelsen af at opleve sangere, dansere, rappere 
og rulleskøjteartister på scenen. Ömer (12) var konferenci-
er på talentshowet: 

”Lige i begyndelsen var jeg ret nervøs, selvom jeg havde 
forberedt mig på, hvad jeg skulle sige. Men jeg blev taget 
rigtig godt imod på scenen, og de andre respekterede 
mig og lyttede til, hvad jeg sagde. Alt i alt var det en god 
oplevelse,” siger han. 

I UngiAarhus’ klubber, ungdomsskolen, på pædagogisk 
ledede legepladser og øvrige tilbud er medborgerskab og 
demokratisk dannelse et meget væsentligt fokusområde. 
Så det er naturligvis ikke kun i forbindelse med demokrati- 
og medborgerskabsugen, at børn og unge har indflydelse 
og ret til at tage initiativ i deres fritid. 

”Vi har for eksempel en idékasse i både fritidsklubben og 
ungemiljøet, hvor medlemmerne kan lægge sedler med 
idéer til aktiviteter og den mad, vi laver i klubberne. Pæ-
dagogerne mødes af og til med mindre grupper af børn, 
som har ekstra brug for at blive lyttet til eller for at deltage 
i særlige aktiviteter. Vi snakker jævnligt med medlem-
merne om, hvad vi kan gøre bedre i vores klubber. Og så 
står de ældste børn i fritidsklubben for vores månedlige 
aftenåbent for 4. klasserne. De bestemmer og tilrettelæg-
ger, hvad der skal foregå de aftener,” siger Dan Odgaard 
Christensen, klubpædagog i Klubberne Gammelgård.
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Popcorn & medborgerskab

I fredags dukkede mere end 100 unge op, da Ungdomssko-
len i UngiAarhus SYDVEST åbnede dørene til Fællesskabet 
Ungefestival – en endagsfestival, der afsluttede ugens fokus 
på medborgerskab og demokrati med livemusik, comedy, 
snacks og godt samvær. Og så var festivalen ikke bare skabt 
til de unge, men også i samarbejde med de unge. 

Hvordan omsætter vi medborgerskab og demokrati til 
noget, de unge kan relatere til? Det var ét af de spørgsmål, 
Ungdomsskolen i SYDVEST stillede sig selv, da de skulle 
sætte rammerne for en fed ungefestival. For det er en ud-
fordring at arbejde med ord som medborgerskab, når man 
taler til unge i 8. klasse. 

”En dreng fra Ungdomsskolen sagde til mig, at dét dér ord 
’borger’ altså lyder virkelig gammelt. Det er ikke noget, 
de unge identificerer sig med,” fortæller Mads Thostrup 
Kristensen med et smil. Han er ungdomsskolekoordinator 
og medarrangør af Ungefestivalen Fællesskabet.  

Du må kun tage popcorn til andre 
For at finde genklang i blandt de unge, blev omdrejnings-
punktet for SYDVESTs medborgerskabsuge dét at gøre 
noget for andre, sammen med andre. Det kunne blandt 
andet opleves i popcornboden til festivalen, hvor det ikke 
var muligt at tage popcorn til sig selv. I stedet kunne de 
unge dele popcorn ud til andre – endda helt gratis: 

”Det var en sjov måde at få de unge til at føle medborger-
skab på. De fik lov til at forholde sig til begrebet ’medbor-
gerskab’ på en anden måde, så hvis de gerne ville have 
popcorn, krævede det, at de kom i snak med andre. Det 
greb de rigtig flot,” siger Mads Thostrup Kristensen. 

En festival i samarbejde med de unge 
I en uge med ekstra fokus på medborgerskab og demokrati 
giver det mening at inddrage de unge, når der skal stables 
en festival på benene. Derfor inviterede ungdomsskolen 
også de unge til festival med et klart budskab om, at de 
gerne måtte bringe egne aktiviteter til festivalpladsen: 

”En gruppe havde taget sin egen kogeplade med, hvor 
de serverede små burgersliders fra, mens andre havde 
bagt myslibarer og skrevet små budskaber uden på,” siger 
Mads Thostrup Kristensen, der var begejstret for arrange-
mentet: 

”Det var en rigtig god dag, og det var virkelig sjovt. Det er 
fedt at se, hvordan vi som Ungdomsskole kan samle så 
mange unge på kryds og tværs. Det giver et godt fælles-
skab, og der blev virkelig gjort noget for andre sammen 
med andre”. 
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ELEVRÅD

Elevråd består af en 
repræsentant fra hver af 
skolens klasser, som bliver 
valgt for ét år. Alle elever 
er valgbare og har valgret. 
Elevrådet kan arbejde med 
alle forhold på skolen og 
undervisningen og repræ-
senterer eleverne i skole-
bestyrelsen. Elevrådet kan 
opdeles i et ”mini-elevråd” 
for de yngste og et ”rigtigt” 
elevråd for de ældste 
elever. 

SENATER

Et senat består af mindst 
10 unge fra 7. klasse – 18 
år. Der er fem senater i 
Børn og Unge, som un-
derstøtter og iværksætter 
trivselsfremmende eller 
udviklende ungerelevante 
projekter og aktiviteter i lo-
kalområderne. De fungerer 
som baggrupper for Børne- 
og ungebyrådet, sparrings-
partnere i ungdomsskolen 
og ungerepræsentanter i 
ungdomsskolens bestyrel-
ser. Alle unge kan tilmelde 
sig Senatet for ét år.

KLUBRÅD
Alle fritidscentre har et 
ungeråd, hvor mindst 
tre ungerepræsentanter 
deltager. Sammen med 
forældrerepræsentanter 
har de indflydelse på 
klubbens daglige virke i alt 
fra aktiviteter til indretning, 
mens de også fungerer 
som sparringspartner for 
UngiAarhus’ bestyrelse. 
 

BØRNE- OG UNGE-   
BYRÅDET

Ungebyrådet består af 31 
medlemmer og ni supple-
anter som repræsenterer 
deres lokalområde for ét 
år. Alle elever fra 7. klasse 
– 17 år er valgbare og har 
valgret. Alle børn og unge 
kan sende forslag til unge-
byrådet, som kan sende op 
til fire forslag til det voksne 
byråd om året. De fungerer 
som sparringspartner for 
byrådet, som de mødes 
med mindst én gang om 
året. 
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Klar til valg

Baggrundsgrupperne til Børne- og ungebyrådet, også 
kaldet Senaterne, mødtes til fælles introduktionsweekend 
i Lisbjerg i slutningen af september. Omkring 50 unge 
fra hele kommunen deltog, og programmet bød både på 
udvikling af politiske mærkesager, valgvideoproduktion 
til Børne- og ungebyrådsvalget og ikke mindst sociale 
aktiviteter.

”Jeg kan godt lide at møde nye mennesker, så derfor var 
det rigtig godt at få lov til at hilse på de andre senaters 
medlemmer. Vi havde det vildt hyggeligt, og rammerne var 
meget frie, og der var tid, så man kunne også diskutere 
holdninger til forskellige ting med hinanden,” siger Laura 
(15) fra Hasle, som for første gang er med i et af UngiAar-
hus’ i alt fem senater. 

Som senatsmedlem har man også mulighed for at stille 
op til Børne- og ungebyrådet. Derfor bestod en del af 
ryste-sammen-weekenden i at producere valgvideoer og 
andet valgmateriale til den kommende valgkamp. 

”Jeg fik i løbet af weekenden afklaret, hvad der egentlig er 
mine mærkesager. Vi fik tid til at skrive hver vores tale til 
valgvideoerne. En af mine mærkesager er, at Aarhus skal 
have flere og bedre udearealer, som især henvender sig til 
unge,” siger Jakub (15). 

Han har siddet i Børne- og ungebyrådet de seneste to år 
og husker tydeligt, da nogle af medlemmerne dengang 
holdt onlineoplæg for ham og hans klasse om, hvad det 
gik ud på:

”Jeg tænkte, at det var en virkelig fed måde at få lov at æn-
dre noget i Aarhus Kommune på. Så jeg mødte op til det 
første senatsmøde, hvor jeg hurtigt fik nogle nye venner, 
som også gjorde, at jeg fortsatte med at være i senatet,” 
siger Jakub. 

Både han og Laura er enige om, at Børne- og ungebyrådet 
er en god måde at komme til orde på, selvom de endnu 
ikke er voksne eller har stemmeret. 

”Jeg synes faktisk, vi bliver lyttet til, og ret mange af de 
ting, vi gerne vil ændre, bliver faktisk ændret. De voksne 
tager vores holdninger seriøst,” siger Jakub og hentyder til 
’det voksne’ byråd i Aarhus Kommune. 

Børne- og ungebyrådet stillede i sidste periode blandt an-
det forslag til det voksne byråd om, at der skal være bedre 
mulighed for at pante i Aarhus Kommune og flere kommu-
nale jobs til unge. Begge forslag blev positivt modtaget. De 
unge kan stille op til fire forslag om året, som det voksne 
byråd har forpligtet sig til at behandle. 
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Reportage: Tag med Otto til 
Børne- og ungebyrådsvalg

Otto Langer fra 8. årgang på Frederiksbjerg Skole var i uge 
40 i erhvervspraktik i Kommunikation i Børn og Unge. Otto 
fulgte i hælene på rådmand Thomas Medom, da han skød 
valget til Børne- og ungebyrådet i gang på Sødalsskolen. 
Derudover fik Otto også en snak med både Thomas Medom 
og rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Anders 
Winnerskjold om betydningen af at engagere sig og lære om 
demokrati og medborgerskab. 

Børne- og ungebyrådsvalget bliver afholdt hvert år i uge 
40. I år blev det skudt i gang på Sødalskolen i Brabrand af 
rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom.

Elever fra 7. til 9. klasse på Sødalskolen var onsdag den 5. 
oktober samlet i skolens aula. Her var der gjort klar til at 
sætte Børne- og ungebyrådsvalget i gang. Det var rådmand 
for Børn og Unge, Thomas Medom, der havde den opgave.

“Det her med demokrati, og det med at være med til at be-
stemme, det er ikke kun for de gamle. Det er også for børn 
og unge. Så tag det seriøst, for det er faktisk noget, der gør 
en forskel. Ikke kun for jer, men også for andre mennesker,” 
sagde Thomas Medom, inden han ringede på klokken og 
erklærede valget for åbent.

Interviews med Thomas Medom og Anders Winnerskjold 
Hvorfor er Børne- og ungebyrådet vigtigt, og hvorfor skal 
eleverne på Sødalskolen samt resten af Aarhus Kommunes 
skoler lære om demokrati og det at stemme?

Hvordan foregår det, når Børne- og ungebyrådet kommer 
med et forslag, og hvordan sikres det, at forslaget bliver 
taget op i byrådet? 

Det var nogle af de spørgsmål, Otto havde med til Thomas 
og Anders. Se de to interviews herunder:

Otto Langer fra 8. klasse på Frederiksbjerg Skole

OM BØRNE- OG UNGEBYRÅDET 

Børne- og ungebyrådet startede tilbage i 2009 og 
har gennem årene stået bag flere vigtige tiltag i 
Aarhus Kommune. 

Blandt andet forslag om flere grønne områder i Aar-
hus og bedre seksualundervisning i folkeskolen.

 ▸ Alle forslag kan læses under “Resultater” på 
Børne- og ungebyrådets hjemmeside

I år skal der i alt vælges 31 medlemmer og 9 supple-
anter. Der er valg i de fem områder, som UngiAar-
hus er delt op i: Syd, Nord, Sydvest, Vest og Øst. 

 ▸ Interview med Thomas Medom

 ▸ Interview med Anders Winnerskjold
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Artiklerne i dette BU Nyt særnummer viser os en 
række gode eksempler på, hvordan børn og unge 
kan bidrage til demokratiet og opleve, at de også har 
en stemme som aktive og værdifulde medborgere. 
Eksempler, der sætter ord, billeder og ikke mindst 
praksis på Aarhuskompassets mål og ideal.
 
Med sigtet om ’Mindre system. Mere borger’ åbner tilgan-
gen i Aarhuskompasset op for samarbejde på nye måder. 
Vi skal give børn, unge og forældre mulighed for at bidrage 
og skabe løsninger, så de oplever at være en del af noget 
større og gøre Aarhus til en god by for alle.  
 
”Med Aarhuskompasset ønsker vi at styrke vores fokus på 
værdi. Det betyder, at børn og unge skal have mulighed for 
at fortælle, hvad der er vigtigt for dem, forme deres egen 
stemme og påvirke de beslutninger, der har betydning 
for dem. Det kræver noget af os alle - både af børnene, 
de unge og af os som voksne. Måske skal vi aflære nogle 
af de ting, vi plejer at gøre og tage nye ting til os. Vi skal 
arbejde med involvering som noget, vi gør i hverdagen. 
Det er nemlig med til at skabe demokratisk dannede børn 
og unge,” siger Marie Herborg Krogh, konsulent i Sekreta-
riatet i Børn og Unge. 

Vil du i gang med at omsætte intentionerne til praksis, så 
kan du få hjælp til at tænke Aarhuskompasset ind i din 
kerneopgave. 

 ▸ Læs mere på AarhusIntra

TRE HOLDEPUNKTER I AARHUSKOMPASSET 

• Stærkere fokus på værdi - Aarhus skal være en 
god by for alle

• Styrket samskabelse - Vi skaber værdi sammen 
med borgerne og samfundet

• Mere vidensinformeret praksis og ledelse - Vi 
omsætter viden til værdi

Aarhuskompasset 
og det demokratiske sigte

BU NYT   |   NR. 16   |   OKTOBER 202216

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/91547

