Århus d. 21. juni 2019

Århus Ungdommens Fællesråd, VIA pædagoguddannelsen og Århus Forældreorganisation siger
hermed 1000 tak til alle jer, som har været med til at gøre Børn og unges grundlovsdag mulig.
Tak for den økonomisk støtte, indsatsen på dagen, donationer, frivillige timer, engagement,
moralsk opbakning, positive meldinger, glæde og gejst:
Børnekulturhuset
ÅFO/FOLA
ÅUF
FO, Aarhus
Børn og Unge, Aarhus
Ung i Aarhus
Danske Socialrådgiverforening
Århus Lærerforening
BUPL Århus
3F Logistik og transport
3F Ryhaven
Weefood
Arla skolemælk
Carina Toksig Jespersen
Hanne Munk

Gølgerskolens Idé og Tekstil
Sexekspressen
Børns Vilkår
Red Barnet Ungdom Aarhus
Børne- og ungebyrådet
En hemmelig klub
Mormor
Eske Touborg Matthiesen
Thomas Kruse
Ole Grøn
Ungdommens Røde Kors, Aarhus
Jydsk Pædagogseminaries fond
Børns Vilkår, Århus
Anders Fedder Kristensen
The Mumes

Et kæmpe, gigantisk tak til de 200
fantastiske pædagogstuderende
og deres super engagerede
undervisere.

1000 tak til de medarbejdere, der
tog deres børn og unge med på
tur for at give dem en dejlig dag
med fokus på deres rettigheder.

Festen var en succes
Over 700 børn og unge deltog i årets fest d. 4. juni. I år havde vi spredt festen på 4 matrikler for at
gøre den mere lokal, nemmere tilgængelig og for at få plads til endnu flere. Vi har fået positiv
respons fra så mange børn, unge og voksne, at vi er klar på at fortsætte næste år.
Med fejringen af Børn og unges grundlovsdag sætter vi fokus på, at børn og unge ikke bare har lov
til at have et godt børneliv, men at de faktisk har ret til det; de har ret til at blive hørt, set og taget
alvorligt. Vi tror på, at vi styrker vores samfund og hele vores demokratiske fundament ved at
styrke børns og unges position i vores samfund og sikre, at de kender deres rettigheder, og at de
bruger dem aktivt i deres liv.
Årets tema var ’ret til forskellighed’. Med det
afsæt blev der sat ord og billeder på store
temaer om identitet, køn, religion, racer og alt
det andet, som er med til at gøre os
forskellige som mennesker, og som særligt
børn er så gode til at få øje på uden at
dømme hinanden ude og inde.
Der var forskellige kreative workshops med
pap, træ, lim, glimmer, garn, spraymaling,
plastik, skum. Der blev produceret store og
små kunstværker. Der var spil, ping pong,
quiz, superhelte, budskabsbyggerier,
konkurrencer, bannere og t-shirts med stærke
budskaber, skateboard, ansigtsmaling, musik,
oplysende stande fra ungdomsforeningerne;
sjov og alvor i en fantastisk pærevælling.

Børn og unges rettigheder er både værd at
fejre og nødvendige at sætte fokus på.
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Børn og unges rettigheder er både værd at fejre og nødvendige at sætte fokus på.
Billeder fra Gudrunsvej 83

Billeder fra Skansen

Billeder fra Børnenes Jord

Billeder fra Midtbyklubben

Vi glæder os til næste år og håber I alle vil være med igen!

Ved spørgsmål kontakt Mette Bach Larsen fra Århus Forældreorganisation,
som har været projektleder i år. Ring på 25 48 17 31 eller skriv til bug@aafo.dk

