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Tidligt om morgenen lørdag den 9. Juni kunne Vejles borgmester Jens Ejner 
Christensen byde velkommen til Vejle Kommunes nye børnebyråd. Konceptet går 
ud på at udvalgte elever fra 3. Klasse og op til 10. Klasse kan være med til at 
bestemme, på punkter der omhandler børn på deres alder. 
 

Sammen med 11 elever fordelt i alle hjørner af Vejle Kommune kunne borgmesteren åbne 
andendagen af Vejles folkemøde med at byde velkommen til sit nye projekt. De 11 elever 
er Vejles første børnebyråd, og de skal i fremtiden drøfte emner med Vejles største 
politikere, og derfoe være med til at bestemme. Denne friske morgen skal eleverne mødes 
med politikerne for første gang, for at drøfte to emner, Vejles bibliotek og mobning. 
 

Borgmesterens klokke kimer ud i byrådssalen, og det markerer starten på det første møde. 
Ud over eleverne og borgmesteren (V) deltager byrådspolitikerne Søren Peschardt (S), 
Dan Arnløv (K), Kenneth Fredslund Petersen (DF) og Allan Pedersen (SF). 
 

Første punkt på dagens program omhandler Vejles bibliotek. Byrådet vil gerne gøre det 
mere attraktivt for unge, og her er børnebyrådets rolle at komme med deres forslag. Der 
kommer hurtigt uenighed mellem de unge, da nogle mener at biblioteket skal flyttes, og 
nogle at det skal rykkes. Der kommer også forslag om at det bare skal udbygges der hvor 
det er nu. 
 

Diskussionen går også på bibliotekets indhold. Politikerne virker åbne overfor alle forslag, 
men især en idè om at bibliotekerne kan bruges til at spille computer med sine venner 
virker til at få politikerne til at lysne op. 
 

Andet og sidste punkt på programmet er omkring mobning på skoler. Byrådet vil gerne 
have det stoppet. Det bliver hurtigt klart at det er et svært emne, og at det bliver endnu 
sværere at gøre noget ved, men elever og politikere gør sig umage for at komme op med 
ideèr. De mest diskuterede emner ender med at være kurser til lærerne, samt muligheden 
for at lave trivselsgrupper på skolerne. 
 

Da diskussionen hører op er der højt humør i salen. Søren Peschardt får endda tilhørerne 
til at klappe af børnebyrådet. Politikere og elever går tilfredse ud fra mødet, og især de 
unge ser stolte ud med et smil på læben. Det er på mange måder et spændende projekt, 
og det første møde har bestemt vist sig som en success. Børnebyrådet vil fortsætte i løbet 
af året, og vil fortsætte med at komme med deres input til politikerne. 
 


