Dagsorden/referat 3. møde tirsdag d. 18. december 2018 kl. 13-16 i byrådssalen
Referent: Stine Alkert
Dirigent: Karim Kaddoura

1. 13.00-13.10 Velkommen
Velkomst og gennemgang af dagsorden v. Karim.
Navneopråb v/ Amalie.
Indsuppleringer: Syd: Jens Christian og Andreas. Nord: ingen. GT: Ingen. Vest: Christian, Barbra,
Benjamin, Caroline, Dima.
Ændring i dagsorden: Første forslag kan ikke gennemgås, da det skal forbi senaterne først jf.
vedtægterne.
a. Status på klimakonference
Amanda orienterer om at hun, Alice og Igran var til klimakonference ved Bruuns
Galleri.
Karim orienterer om at Byrådet drøfter mulighed for vegansk kantinemad i
kommunen.
b. Folketingsdebat d. 17. januar (Samsøegades skole)
Amalie orienterer om en Folketingsdebat om folkeskolen d. 17. januar på
Samsøegades skole med deltagelse fra Folketingskandidater. Oliver deltager på
vegne af BUB. Der er stor interesse for deltagelse fra de andre BUB-medlemmer.
Nærmere info kommer på Facebook.
c. Evt.
2. 13.10-14.00 Tilføjelse af spilleregler ved valg af Børne- og ungeborgmesterene
Karim: Der skal være klare retningslinjer for valg af børne- og ungeborgmestre på første møde.
Motivationen er at der de seneste år har været forvirring om valgproceduren. Derfor foreslår der
vedtægtsændringer til godkendelse.
Karim ønsker at der også skal tages stilling til om titlen på tillidsposterne skal ændres til
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”ungeborgmestre” og ikke ”Børne- og ungeborgmestre”.
Karim ønsker at undersøge om det ville give mening at stille et ændringsforslag på et senere
tidspunkt; Personligt er han fortaler for ”ungeborgmestre” og ikke ”børne- og ungeborgmestre”.
Jacob: Det vil skabe forvirring, hvis navnet på byrådet er ”Børne- og Ungebyrådet” og
tillidsposterne hedder ”ungeborgmestre”.
Karim: Mener ikke det vil skabe forvirring:
Afstemning om at vedsætte et ændringsforslag for navneændring på tillidsposterne til det voksne
byråd: 20 for og 9 for, ingen blanke.
BUB ønsker at gå videre til det voksne byråd om at ændre tillidsposterne i vedtægterne.

Ligeledes foreslår Karim at det skal være en mulighed at sætte sin stemme på én ved personvalg,
selvom man ikke er tilstede, da man derved viser opbakning til kandidaterne. Amalie orienterer
om at dette formodentligt også skulle igennem det voksne byråd. Hun undersøger og vender
tilbage. Det besluttes at diskussionen tages upåagtet af udfald.
Bader: Mener ikke man bør kunne stemme selv på forhånd, da man ikke hører kandidaternes
motivation.
Alice: Man kan stille op til på dagen, så man bør ikke have mulighed for at afgive stemme på
forhånd. At skulle stemme kræver det at man skal kende til kandidater og motivationer.
Amanda: bakker op om forslaget.
Simon: bakker op at stemme imod ændringsforslaget.
Dima: Man skal tage hensyn til nye medlemmer, som man ikke kender, der stiller op.
Karim: Det er vigtigt at have in mente at der ikke vil være tale om halvdelen af BUB, der ikke vil
være tilstede, men måske et par stykker. Karim mener desuden, at deadline for opstilling skal
rykkes til før første byrådsmøde.
Maja: man skal have lov til at stille op på dagen, da man som ny skal have mulighed for at få
kendskab til byrådsarbejdet.
Afstemning om videre arbejde med ændringsforslag om at man kan stemme på forhånd, hvis man
ikke er tilstede ved første møde: 7 for, 21 imod, 1 blank stemme.
Man går ikke videre med forslaget om flyt af personstemmer
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Afstemning om de samlede tilføjelser til spillereglerne: 30 for, 1 imod, ingen blanke.
Forslaget er vedtaget.
3. 14.00-15.00 Gruppearbejde om andet emne (En forbedring af uge 6) (inkl. Pause)
BUB laver gruppearbejde om andet emne, som præsenteres efterfølgende.
Grupper (og ansvarlige):
Gul (Igran)
- Forslag til alternativ undervisning til skolerne i Uge 6 (hævnporno, familiesammensætninger
m.m.). Der skal være mulighed for at få tilbudt en ekstern underviser.
Rød (Maja)
- Yngre lærere eller foredragsholdere. Digital dannelse til de yngre elever. Måske kønsopdelte
hold. Tema om grænser, hævnporno, deling af billeder.
- Det hele skal ikke være kønsopdelt. Der skal dog være mulighed for kønsopdelt undervisning, da
det for mange kan være svært at stille de spørgsmål.
Grøn (Alberthe)
- Opdeling af klassetrin i emner.
- Forbedring af undervisning: lege eller rollespil eller dilemmaleg i de yngre klasser.
- Eksperter skal komme ind til undervisningen udefra
Grå (Karim)
- 4.-6. klasse: digital dannelse
- 7.-9. klasse: hævnporno, deling af nøgenbilleder og lign.
Blå (Jacob)
- Mener ikke der skal være kønsopdelt undervisning.
Venichia: kønsopdelt undervisning kan være en fordel, da der ofte er følsomme emner på banen.
Alice: Underviseren bør stille de spørgsmål, som kan være svære at stille.
Amalie understreger at kønsopdelt undervisning ikke er noget, BUB kan have indflydelse på.
Alice: der skal stilles krav til undervisningens kvalitet, så alle for kvalificeret undervisning. Vi skal
ikke glemme undervisning, der fremmer unges kropsbevidsthed.
Der skal stilles krav til undervisning i sundhed.
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4. 15.00-15.30 Ungehandlingsplan v./MBU
Magistratsafdelingen for Børn og Unge præsenterer Ungehandlingsplanen for BUB. Generelt
opbakning til at fokusere på bedre uddannelsesvejledning i første forslag.
5. 15.55 Afslutning
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