Dagsorden/referat 2. møde mandag d. 26. november 2018 kl. 13-16 i byrådssalen
Referent: Stine Alkert
Dirigent: Karim Kaddoura

1. 13.00-13.05 VELKOMMEN v/Karim
Navneopråb og gennemgang af regler for byrådsmøder.
Indsuppleringer: Jens Christian, Andreas, Esther, Christian, Dima, Caroline og Benjamin.
Karim går halvanden time før, Oliver indsuppleres.
2. 13.05-13.15 Siden sidst
a. Arrangementer afholdt/fremadrettet
Karim har været i P1 med Thomas Medom.
Thorvald har lavet et interview med Lokalavisen Aarhus.
Debatarrangement på Dokk1.
Møde om borgerinddragelse på Aarhus kommunes hjemmeside med deltagelse fra
flere medlemmer af børne- og ungebyrådet. Alice orienterer.
Amalie har deltaget i møde om fejringen af 100-års dagen for første folkevalgte
borgmester i Aarhus. I denne forbindelse vil det voksne byråd gerne inddrage BUB.
Simon deltog i Vitello-debat sammen med Thomas Medom. Simon orienterer.
B&U Nyt vil gerne lave interview med medlemmer af BUB om ordblindhed. Jakob,
Alberthe og Thorvald deltager.
Miljø og Teknik vil gerne have BUB til at deltage en konference. Mere info følger på
Facebook.
b. Orientering omkring Kammeratskabsprisen
Nominerede er udvalgt – dem kan man stemme på på Lokalavis Aarhus’ hjemmeside.
Prisen uddeles i januar.
3. 13.15-13.45 Gruppearbejde om første emne (Introduktion til voksenlivet)
a. Vi skal have konkretiseret første emne, så vi kan lave et forslag til byrådet
Karim retter emnet, da der var en fejl i indkaldelsen. Emnet er ikke Miljø, men
introduktion til voksenlivet.
BUB drøfter det i grupper.
4. 13.45-14.10 Debat og nedsættelse af arbejdsgruppe
Præsentation af gruppernes forslag til første emne med spørgsmål, som skal være til
nedsættelse af en arbejdsgruppe.
Hold 2: Obligatoriske forløb med NemID, learning-by-doing, selvangivelser på
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ungdomsuddannelser, CV og ansøgninger, bogføring og økonomi.
Hold 1: Obligatorisk undervisning (fagdag, timer fra undervisningen). Jobansøgninger,
e-boks. Kunne være i form af uddannelsesmesse med repræsentation af banker,
virksomheder etc. eller et valgfag som kan vælges. Dette kunne f.eks. gøres til en
temauge om voksenlivet (ligesom Uge 6).
Hold 3: Temauge med forskellige opgaver som munder ud i et produkt. Temauge bør
ligge i 8.-9. klasse.
Hold 4: NemID, jobansøgninger, hvad er ens rettigheder i voksenlivet
(sudhedssikring, hvad kan man som voksen, som man ikke kan som ung).
Hold 5: Hvordan klarer man sig selv? (f.eks. når man flytter), Skat, nemmere at få job
som ung teenager. NemID, jobansøgninger som en del af en undervisningsdag.
Debat:
Igran: Kritisk overfor fagdag, da det kan blive tungt. Mere overskueligt ved at fordele
det hen over året. Spørgsmål fra Karim: Mon de unge får noget ud af det?
Kristoffer: Måske som et forløb i samfundsfagsundervisningen.
Bertram: Vi skal være opmærksomme på at det ikke bliver ”tvang” af skolerne, så der
intet indhold er i undervisningen.
Amalie: Vi kan ikke ændre på pensum hos skolerne og gøre det obligatorisk, men der
kan laves undervisningsmateriale, som tilbydes skolerne.
Dima: En hel fagdag kan blive tung. Det bør være integreret i undervisningen.
Marcus: Temauge med forskellige emner og undervisningsforme.
Bertram: Learning-by-doing kan være effektivt. Det er et tungt emne.
Igran: Ekstern undervisere, som er eksperter på området.
Vi kan ikke beslutte at skolerne skal have en fagdag.
Kristoffer: Undervisningsmateriale som alternativ, når vi ikke kan gøre det
obligatorisk? Man kan gøre reklame for allerede eksisterende kanaler.
Udfordring at få unge inddraget uden for skoletiden.
Abdullah: Vi bør opfordre lærerne til at bruge undervisningstid på det.
Igran: Kan gøres til en konkurrence – a la DM i skills.
Sergiu: Opgaver som skal løses (konkurrence).
Alberthe: Ungdomshold for et indblik i voksenlivet.
Thorvald: Svært at få unge til at bruge deres fritid på emnet.
Karim: Måske ikke alle lærere er modtagelige over for at inddrage det i
undervisningen, men derfor kan BUB godt tilbyde undervisningsmateriale.
Jacob: Voksnes rettigheder.
Alice: UU-vejledning kan inddrages.
Amanda: En del af at være ung på vej til at blive voksen er at man er forvirret.
Jens: Man kan involvere kontaktlærere.
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Nedsættelse af arbejdsgruppe som skal arbejde med emne og forslag: Kristoffer,
Andreas, Sergiu, Caroline, Marcus, Thorvald, Dima, Jens, Jacob, Oliver, Igran,
Venichia, Johannes, Alice.
PAUSE 14.10-14.30
5. 14.30-15.00 Aarhus kommunes nye kanalstrategi
Oplæg om hvordan Aarhus kommunes hjemmeside kan gøres mere brugervenlig for
unge.
6. 15.00-15.25 Evaluering af valg
Børne- og ungebyrådet laver en skriftlig evaluering af valget til BUB i uge 40 og
introdagen for de nyvalgte medlemmer og suppleanter den 10/10-18.
7. 15.25-15.55 Diskussion og valg af andet emne
a. Præsentation af to valgte emner pr. område
Repræsentanter fra senaterne præsenterer emner.
Vest: Trivsel i klasser skal forbedres og Unge i Fællesskabet – et sted hvor unge kan
mødes.
Nord: Ændring af Uge 6, hvor der er forskellige temaer (eks. Trivsel, digital dannelse
etc.). Samfundsforberedelse: et indblik i de voksnes verden, digital jobbase for unge.
Syd: Bedre håndtering af karakterpres. Bedre kantinemad i skolerne.
Gellerup: Billigere offentlig transport til unge under uddannelse. Skolesport –
konkurrence mellem skoler i diverse sportsgrene.
Debat:
Jacob: informerer om at der er mulighed for at få et ungdomskort til offentlig
transport.
Alice: Der er et pilotprojekt i gang i kommunen for at håndtere karakterpresset på de
unge.
Bertram: Der er ikke tale om et karakterfri skoler, men information om hvad
karaktererne betyder og hvorfor man får karakteren.
Bertram: Hvad dækker sportsgrene? Dima: Mange forskellige sportsgrene.
Opklarende: Der findes et ungdomskort til ungdomsuddannelser.
Alberthe: Ift. Uge 6: Der skal undervises på et niveau så de mindste klasser forstår.
Fine: Der skal være en anden diskurs om karakterer, så det ikke lægger så stort et
pres på de unge.
Alice: God idé med skolesport.
Dima: formål med skolesport: sundhed, fællesskab, bevægelse, bredere kendskab på
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tværs af skoler.
Opklarende: vi kan ikke gøre skolesport obligatorisk.
Valg af andet emne (2 stemmer pr mand):
Bemærk at der er 32 ungebyrådsmedlemmer, inkl. suppleanter til stede
Ændring af Uge 6 (21 stemmer)
Fællesskab med fysiske steder, som man kan være i (4)
Jobportal for unge (5)
Håndtering af karakterpres (11)
Bedre kantinemad (8)
Billigere offentlig transport for unge (2)
Skolesport på tværs af unge (11)
Blanke (2)
Resultat af afstemning om andet emne: Ændring af Uge 6
8. 15.55-16.00 AFSLUTNING
Amalie indkalder arbejdsgruppen for første emne.
Opfordring: husk at tjekke mail og Facebookgruppen for informationer og
invitationer til arrangementer.
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