Dagsorden/referat 1. møde mandag d. 29. oktober 2018 kl. 13-16 i byrådssalen
Referent: Stine Alkert
Dirigent: Anine

1. 13.00-13.05 Velkommen og praktiske informationer v/ Anine
Fredsvalg i vest betyder at der sker en indsupplering fra Nord, da de har størst børnetal. Det betyder at
Maja Lindholm fast vil være på Vests plads.
Der skal ske en indsupplering for Adham, hvor Johannes til dagens møde indsuppleres, og for Nadia,
som indsuppleres af Barbra til dagens møde.
2. 13.05-13.20 Diskussion og fastlæggelse af spilleregler
Dirigenten præsenterer spillereglerne.
Karim spørger hvad proceduren er hvis en viceungeborgmester ikke dukker op. Amalie: Man kan ikke
ekskludere et medlem, men det er op til ungerådet. Khaled foreslår at man vælger en suppleant.
Karim foreslår at der skal laves en regel om at man kan miste posten, hvis man ikke dukker op til x antal
møder. Alberthe foreslår at grænsen ligger på 2-3 møder.
Der stemmes om ændringsforslag at hvis en vice- eller ungeborgmester ikke dukker på 3 gange i træk
uden varsel, har ungerådet ret til at vælge en ny vice- eller ungeborgmester.
Forslaget vedtages enstemmigt
Amanda foreslår et ændringsforslag til dagsorden skal indsendes én uge før.
Forslaget vedtages
Alice til 7.2 foreslår ændring til ”alle suppleanter” og at 7.4 skal fjernes. Igran foreslår at 7.4 bevares.
Maja: Hvis 7.4 skal beholdes skal ordlyden omformuleres. Alice understreger at suppleanter har lige
muligheder for at forberede sig og sætte sig ind i det materiale man modtager, da det ikke er
repræsentanternes og senaternes ansvar at sætte suppleanten ind i materialet.
Forlaget om at 7.2 ændres til at det ikke kun er for 1. suppleanter. Forslaget vedtages.
Forslag om at 7.4 slettes. Forslaget er faldet.
Alberthe stiller et ændringsforslag om 8.3 skal slettes.
Forslag om at 8.3 skal slettes. Forslaget vedtages
Det samlede sæt spilleregler vedtages.
3. 13.20-14.00 Gruppearbejde om emner fra introdagen
Medlemmer drøfter emner.
4. 14.00-14.30 Debat og valg af første emne
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Grøn gruppe foreslår: bevægelse i skolen. Et grønnere Aarhus. Mere økologisk mad i kantinen.
Affaldssortering på alle skoler i Aarhus kommune. Mere sammenhold mellem skoler – venskabsklasser.
Blank gruppe: Miljøvenlig og bæredygtig by. Mere indflydelse til elever, bedre uu-vejledning, et indblik i
voksenlivet.
Blå gruppe: et grønnere Aarhus. Jobportal. Digital dannelse.
Gul gruppe: flere fester for unge. Differentiering i undervisning, så der tages hånd om alle.
Samfundsforberedelse i skolerne.
Khaleds gruppe: gratis eller billigere transport til uddannelsesinstitutioner.
Rød gruppe: mere grønt Aarhus, mere fokus på voksenlivet, eksamensangst. Simon: bedre
kantinemuligheder.
Hvid gruppe: et krav for skoler at tilbyde samfundsforberedelse.
Amalie orienterer om at et mere miljøvenligt/grønnere Aarhus er på byrådets dagsorden.
Differentiering i skoler, så de fagligt svage får mere hjælp og de bedste udfordres: Kan være
udfordrende at tilpasse forløb både de fagligt svage og stærke. Amalie påpeger at undervisningsforløb
er op til den enkelte lærer – Amalie understreger at det kan være svært at handle på.
Konkret forslag om at sende de fagligt stærke folkeskoleelever til undervisning på ungdomsuddannelser.
Det påpeges at man skal være sikker på ikke at inddele klasser i gode og dårlige elever.
Gratis/billigere offentlig transport: skolerne er forpligtet til at give gratis buskort under visse
omstændigheder.
De seks emner som er til afstemning er:
En grønnere og mere miljøvenlig by: 20 for
Samfundsforberedelse/et indblik i voksenlivet: 24 for
UU-vejledning: 3 for
Venskabsklasser: 0 stemmer
Gratis offentlig transport: 8 for
Differentiering i folkeskolen: 1 for
Første emne i ungebyrådet bliver: Samfundsforberedelse/et indblik i voksenlivet
5. 14.30-14.45 Information om Borgmestervalget samt opstilling
Amalie orienter om valg til ungeborgmester og ungeviceborgmester.
14.45-15.05 Pause
6. 15.05-15.15 Kandidatpræsentation til Ungeborgmester
Nedsættelse af PR-arbejdsgruppe og hørringssvarsarbejdsgruppen på Facebook.
Kandidaterne til ungeborgmester og viceborgmester præsenterer deres kandidatur.
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7. 15.15-15.25 Afstemning
Afstemning til valget.
8. 15.25-15.35 Kandidatpræsentation til Viceungeborgmester
Udgår da alle kandidater ønsker at stille op til både borgmester og viceborgmester
9. 15.35-15.45 Afstemning
Udgår
10. Evaluering af valg til Børne- og Ungebyrådet
Der kan være mere fleksibilitet ift. til når der filmes valgvideoer. Der kan være flere muligheder for at
filme valgvideoer. Teknikken skal være i orden. Det havde været rart med en orientering om at der ikke
var valg i Vest.
Mange kendte til ÅUFs videoworkshop. Få brugte hjemmeside. Nogle fandt information via sociale
medier.
Valghandling på første møde: Mere synlighed tidligere om hvilke kandidater der er. Deadline for
opstilling kan være tidligere. Der kan laves en fast procedure.
10. 15.45-15.55 Resultat af borgmestervalget v./Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom
Thomas Medom afslører resultatet af valget til ungeborgmester og viceungeborgmestre.
Ungeborgmester: Karim
1. Viceungeborgmester: Oliver
2. Viceungeborgmester: Abukar
11. 15.55-16.00 Vi afslutter mødet med at tage et fællesbillede af Børne- og ungebyrådet 2018/19
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