3. møde torsdag d. 17. december 2020
Kl. 13-15. via Google Meet

Indbudte

Område Nord: Kirstine Nicoline Kvernrød, Lucas Kjerrumgaard Schjerlund Thygesen, Mathilde Klejs
Pedersen, Nikolaj Frans Rahbek Jensen, Oliver Victor Mingo Simonsen, Rikke Kondrup Jensen, Sarah
Ravn Iversen
Område Syd: Tobias Krogh Olesen, Caroline Ringling Skriver
Område Sydvest: Andreas Olof Ljungbo Møller, Audrey Morris, Dicte Köser-Lund, Emma Jenny
Lynggaard Rehmeier, Helena Erritsø, Laura Hemmeløff Rasmussen, Mikkel Nisker
Område Vest: Anouk Mus, Emilie Borch Lanther, Hilda Irene Christensen, Jada Jensen Kufuor, Mads
Stubkjær Madsen
Område Øst: Asbjørn Longfors, Hannah Eichner, Laura Cecilie Nielsen, Malika Bøge Rosenskjold, Molly
Grønlund Michelsen, Sandra Toft Hasselstrøm, Villads Birk Rasmussen
Børne- og ungebyrådets sekretariat: Stine Alkert, Sara Springborg, Stine Torp
Magistraten for børn og unge: Anne Sofie Skare Rasmussen

Afbud
Suppleret
ind

Malthe Snerum-Kofoed, Jakub Balog, Jonas Ry Vestergaard, Karoline Mai Jexen Jensen, Olivia Marie
Westrup, Benjamin Vestergaard Johansen, Signe Fløe Bismuth, , Buster Gerstrand Knive,
Anouk Mus, Vest
Sandra Hasselstrøm, Øst

1. Velkomst
2. Invitationer og praktiske informationer (13-13-13.15)
a. Henvendelse fra Alternativets Unge Østjylland om møde og inputs
fra Børne- og ungebyrådet.
b. Tidligere viceborgmester i Aarhus byråd og nuværende
folketingsmedlem, Camilla Fabricius (S), vil gerne mødes med
Børne- og ungebyrådet i januar.
c. Høring om dagplejeanalysen. Frist 18/1-2021. Hvis I vælger at sige
ja til høringssvaret, så vil arbejdsgruppemødet være den 13/1 kl.
19-20.
d. Høring om fritidspædagogisk vision for Fritids-og
ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune (UngiAarhus). Frist den
13/1-2021. Hvis I vælger at sige ja til høringssvaret, så vil
arbejdsgruppemødet være den 5/1 kl. 19-20.
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e. Høring om ny fritidspædagogisk vision (SFO). Frist den 13/1-2021.
Hvis I vælger at sige ja til høringssvaret, så vil arbejdsgruppemødet
være den 5/1 kl. 19-20.
f.

Henvendelse fra Danske Skoleelever med en forespørgsel om at få
mulighed for at fortælle om fælleselevråd og elevvenlig kommune.

g. I forbindelse med Børne- og ungebyrådets forslag om forbedret
seksualundervisning i Aarhus, skal 3 ungebyrødder sidde med i en
arbejdsgruppe, der skal drøftes status på seksualundervisning i
Aarhus kommune. Dette møde vil bl.a. være sammen med Sex og
Samfund og repræsentanter fra kommunen. Mødet er den den 2.
februar kl. 13-13.30 på Microsoft Teams.
Derudover vil de forud for mødet gerne vide om I har særlige
ønsker til mødet: Hvad vil I gerne vide mere om
seksualundervisning og hvilke ønsker har I til området?
h. Opfølgning: Forslag om mangfoldighedsfejring og Mads i Tv2
Østjylland.
i.

Opfølgning: Virtuelt møde den 26/11 kl. 18.45-20.30. Laura Cecilie
deltog i udvalgsmøde hos MSO i drøftelse af forebyggelse af stoffer
i folkeskolen.

j.

Opfølgning: Mads og Kirstine til udvalgsmøde i Børn og Unge

k. Børnerådet og Oxford Research undersøger kommuners børne- og
ungeinddragelse. Man skal finde ud af hvad der fungerer, for at
børn og unge bliver hørt. Gruppeinterview på ca. en time. Hvem
har lyst?
Hvad er det videre arbejde:
a. Der er flertal for at mødes med Alternativets Unge Østjylland. Stine kontakter dem og finder dato
for møde.
b. Dette er en åbeninvitation uden konkret emne. Det besluttes at Stine undersøger hvad Camilla
Fabricius ønsker at mødes om, og vender tilbage, hvorefter der tages en beslutning.
c. Omhandler en analyse af dagplejetilbud, deres økonomi og organisering i Aarhus, herunder hvorfor
flere fravælger dette. Der stemmes for at give et høringssvar. Deltagere: Rikke, Mads, Lucas,
Mathilde, Audrey, Dicte og Molly.
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d. Senaterne er indbudt til at give høringssvar. Der stemmes imod at give høringssvar med den
begrundelse at man bør arbejde med det i senaterne.
e. Er i forlængelse af punkt d og omhandler nye visioner for SFO’erne. Senaterne er IKKE inviteret til at
give høringssvar på dette punkt. Der stemmes for at give høringssvar. Deltagere: Molly, Jada, Mads,
Sarah, Mathilde og Audrey.
f.

Der er ikke give konkret svar på hvad mødet handler om/hvad Børne- og Ungebyrådets rolle skal
være. Der argumenteres for at et fælleselevråd vil blive konkurrent til Børne- og Ungebyrådet, dog
med fokus på skolepolitik. Måske en afklaring af dette ville være givende. Det besluttes at Stine
kontakter DSE og får mere information om henvendelsen inden BUB går videre med det.

g. Deltagere: Audrey, Hannah og Laura Cecilie
h. Stine Orienterede om at Mangfoldighedsforslaget ikke var blevet godkendt af byrådet.
i.

Laura Cecilie orienterede om deltagelse i udvalgsmøde.

j.

Mads og Kirstine orienterede om foretræde i Børn og Unge-udvalget.

k. Punkter bliver gjort til en orientering på mail.

Hvor mange personer bør der sidde med ved et høringssvar, for at hele Børne- og Ungebyrådet er
repræsenteret? Der bliver forslået for minimum 4-5 personer.

3. Besøg og spørgerunde med Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (13.15-13.30)
Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom kommer forbi Børne- og ungebyrådsmødet for at hilse
på og for at svare på spørgsmål fra ungebyrødderne.

4. Fælles drøftelse om første forslag: Børn og unges mentale sundhed (13.30-13.45)
Efter seneste byrådsmøde har en arbejdsgruppe drøftet indhold til et forslag om mental sundhed
blandt børn og unge i Aarhus. Til dette møde skal vi drøfte det udkast til forslag som er kommet ud
af arbejdsgruppens snakke.

Beslutning:
Forslaget blev godkendt med rettelserne – dog skal det forbi BUB på mail inden det sendes til
Rådmanden, så ungebyrødderne har mulighed for at komme med indsigelser.

Hvad er det videre arbejde:
Der gives input til rettelser, Stine tager rettelserne med i et nyt udkast. Udkastet sendes ud.
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5. Gruppearbejde om andet forslag (13.45-14)
Det er tid til at vælge jeres emne til andet forslag. Derfor skal I i grupper drøfte hvad I synes næste
emne skal omhandle.

6. Valg af andet emne (14.15-14.35)
Alle grupper præsenterer hvad de har drøftet, og på baggrund af dette vælges emne til andet
forslag.
Ideer til emner:
1) Bedre kantiner
2) Venskabsklasser
3) Affaldssortering
4) Klima og miljø
5) Miljø og indeklima på skolerne (inkl. feedback)/et skoleforbedringsprojekt
6) Flere unge til kulturen
7) Gør-noget-godt-for-andre-dag

Beslutning: NYT EMNE: Skoleforbedringsprojekt, herunder indeklima, feedback/gennemsigtighed
ift. standpunktskarakterer og bedre kantiner.
Nedsættelse af arbejdsgruppe: Mads, Jada, Sarah, Malika, Mathilde, Dicte, Rikke, Audrey og Villads.
Stine indkalder til møde i arbejdsgruppen.

7. JULEAFSLUTNING OG KAHOOT! (14.35-14.55)

8. Tak for i dag!
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