
Børne- og ungebyrådet 2018/19 

 
Dagsorden 4. møde torsdag d. 31. januar 2018  
Kl. 13.00 -16.00 i byrådssalen.  
 
Fra 12:30 er der sandwich i receptionslokalet, hvor der er masser af mulighed for at snakke og hygge med de andre medlemmer af 
Børne- og ungebyrådet.  
 
Mødet styres af ungeborgmester Karim Kaddoura i samarbejde med Stine Alkert.  
 

1. 13.00-13.15 Velkommen   

a. Kammeratskabsprisen v./viceborgmester Abukar 

b. Status på skoledebat v./viceborgmester Oliver  

c. Invitationer til arrangementer 

2. 13.15-13.45 Oplæg og behandling af forslaget ’Bedre uddannelsesvejledning’  

3. 13.45-14.05  Oplæg og behandling af forslaget ’Borgerserviceplatform til unge’ 
 
4. 14.05-14.20 Valgforberedelser til næste ungebyrådsvalg 
 
     14.20-14.40 Pause  
 
5.  14.40-15.00 Oplæg til debat; Elevinddragelse som forslag v./ungebyrådsmedlem Igran 
 
6. 15.00-15.15 Udkast til de nye BUB-vedtægter v./MBU 
 
6.  15.15-16.00 Argumentationsøvelser  

7.  16.00  Oprydning og afslutning  
 
 
Som altid; Afbud skal sendes til stine@aauf.dk eller pr. telefon 29878901. Husk også at skriv, hvis I bliver 
syge på dagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbejdsspørgsmål til 4. møde 

 

Baggrund for opdeling af forslag  

Som det fremgår af dagsorden har vi på baggrund af drøftelser med BUB valgt at splitte forslaget ’En 
introduktion til voksenlivet’ op i to separate forslag; nemlig ’Bedre uddannelsesvejledning’ samt ’En samlet 
borgerserviceplatform til unge’. Det skyldes mest af alt at forslaget ’En introduktion til voksenlivet’ gik i 
rigtig mange forskellige retninger og at det var svært at samle under én ”paraply”.  

- Diskutér gerne om det giver mening for ungebyrødderne at skille forslaget fra hinanden, således at 
de bruger to forslag i stedet for ét. 

- Snak indhold; Kan ungebyrødderne stå inde for forslagene?  
- Nogle ændringer? Sproglige? Noget der skal uddybes?  

 

Oplæg til debat; Elevinddragelse som forslag v./ungebyrådsmedlem Igran 

I forbindelse med gruppearbejdet om ungehandlingsplanen diskuterede ungebyrådet en del om motivation 
og inddragelse af unge i undervisningen. På initiativ af ungebyrådsmedlem Igran er det blevet forslået at 
Børne- og ungebyrådet som et punkt på dagsorden skal diskutere børne- og ungeinddragelse som reelt 
selvstændigt forslag. Igran foreslår at man kigger nærmere på Danske Skoleelevers projekt ’Elevinddragelse’, 
som netop handler om at give lærerne redskaber til at inddrage eleverne i den daglige undervisning. Hvis I 
har tiden, må I gerne læse nærmere: https://skoleelever.dk/indsatser/elevinddragelse eller vise dem denne 
video https://vimeo.com/103496910. Til mødet skal de diskutere om ungebyrådet ønsker at stille et konkret 
forslag om at investere i elevinddragelsesprojektet på en række skoler til det voksne byråd. Igran vil holde et 
oplæg til mødet omkring projektet, men det ville være fint at have klædt de unge lidt på til det og evt. 
forberede lidt spørgsmål. 

 

Valgforberedelser til næste ungebyrådsvalg 

I procesgruppen for Børne- og ungebyrådet vil vi meget gerne have ungebyrøddernes input om 
valgforberedelserne og særligt opstilling af kandidater til Børne- og ungebyrådet i denne sæson. Vi er i gang 
med at undersøge hvorfor det var svært at få opstillet kandidater nok til et kampvalg, så vi kan blive klogere 
på hvad vi kan gøre for at undgå fredsvalg. Det er særligt vigtigt at vi også får inputs fra de elever, der ønskede 
at stille op, men ikke endte med det alligevel, så vi får en større forståelse for hvorfor de vælger BUB til/fra 
– derfor må I gerne ligge vægt på, at det i højere grad er senaterne der skal på banen her, end vores BUB-
medlemmer.  

- Hvilke faktorer havde størst betydning for at du stillede op/ikke stillede op til BUB? 
- Hvilke arbejdsopgaver tænker du der i forbindelse med BUB? 
- Hvor meget tid tror du at BUB tager om måneden?  
- Hvad tror du det kræver for at stille op til BUB?  
- Hvad tænker din klasse/sportshold/klub/venner om BUB? Fortæller du dem om senatet/BUB? 

Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

https://skoleelever.dk/indsatser/elevinddragelse
https://vimeo.com/103496910

