6. møde mandag d. 12. april 2021
Kl. 13-15 via Microsoft Teams

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, Malthe Snerum-Kofoed, Jakub Balog, Jonas Ry Vestergaard,
Område Syd: Tobias Krogh Olesen, Caroline Ringling Skriver, Benjamin Vestergaard Johansen
Område Sydvest: Andreas Olof Ljungbo Møller, Audrey Morris, Dicte Köser-Lund, Emma Jenny
Lynggaard Rehmeier, Helena Erritsø, Laura Hemmeløff Rasmussen, Mikkel Nisker, Buster Gerstrand
Knive
Område Vest: Anouk Mus, Emilie Borch Lanther, Hilda Irene Christensen, Jada Jensen Kufuor, Mads
Stubkjær Madsen, Signe Fløe Bismuth
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

Afbud
Suppleret
ind

1. Velkomst

2. Invitationer og praktiske informationer
a. Opfølgning på møde med Ungeråd København om
seksualundervisningsforslag den 9/3.
b. Opfølgning på møde om Midtbyvisionen med
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø den 24/2.
c. Henvendelse fra Sport og Fritidsforvaltningen om mulig
invitation til et BUB-møde, hvor de kan fortælle om
kommunens nye Sport- og Fritidspolitik og få Børne- og
ungebyrådets input til politikken.
d. Henvendelse fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø om
mulig invitation til et BUB-møde, hvor de kan fortælle om
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arbejdet med den nye Midtbyvision og vil i den forbindelse
gerne høre Børne- og ungebyrådets inputs.
e. Status på andet forslag om bedre undervisningsmiljø på
skolerne i Aarhus.

Hvad er det videre arbejde:

3. Gruppearbejde om udkast til tredje forslag ”Bedre forberedelse til uddannelsesvalg efter
folkeskolen”
I har med indkaldelsen modtaget et udkast til jeres tredje forslag om forberedelse til
uddannelsesvalg efter folkeskolen, som er blevet lavet på baggrund af jeres inputs på seneste
byrådsmøde og efter møde i arbejdsgruppen. I skal i grupper drøfte om der er noget i forslaget,
som I gerne vil have rettet. Det kan være formuleringer eller indholdsmæssige rettelser.

4. Drøftelse og beslutning om udkast til tredje forslag i fællesskab
På baggrund af jeres drøftelser i grupperne skal vi i fællesskab drøfte hvad I ønsker ændret i
udkastet til forslaget. Hvis I til sidst er tilfredse med udkastet, kan det godkendes og dermed sendes
ind til byrådet til drøftelse.

5. Drøftelse om emner til fjerde forslag
I grupper drøfter vi hvilke emner, I kunne finde interessante til jeres fjerde og sidste forslag. I skal i
denne snak være ekstra skarpe på et emne og indhold, da vi kun har dette møde og syvende og
sidste byrådsmøde til at lave det. Hvis I ved sidste møde ikke kan godkende et forslag, så når I
derfor ikke at sende det ind til byrådet.

6. Valg af emne til fjerde forslag
Hver gruppe præsenterer forslag til emner og derefter stemmer ungebyrødderne om hvilket de skal
arbejde videre med.
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7. Drøftelse om indhold af fjerde forslag
Vi tager i fællesskab en snak om hvad fjerde forslag skal indeholde. Her skal vi være sikre på at vi er
meget konkrete i forslaget. Mellem 6. og 7. BUB-møde vil der være et arbejdsgruppemøde den 21.
april kl. 17, hvor vi snakker videre om indhold af forslaget.

8. Tak for i dag!
Næste møde er den 18. maj 2021
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