4. møde tirsdag d. 18. januar 2022
Der vil være frokost i receptionslokalet på Rådhuset fra 12.30-13

Indbudte

Område Nord: Jakub Balog, Lucas Kjerrumgaard Schjerlund Thygesen, Mathilde Klejs
Pedersen, Oliver Victor Mingo Simonsen, Sarah Ravn Iversen, Lasse Korfits Hjernøe, Liva
Munk Kaae, Selma Schmidt, Storm Søttrup Nielsen, Ulrikke Thastum

Område Syd: Linda Zhao, Maya Møller Kastrup, Mikkel Nisker, Alfred James Larsen

Område Sydvest: Audrey Morris, Vitus Juan Østervang, Sophie Clementine Warner

Område Vest: Jada Jensen Kufuor, Mads Stubkjær Madsen, Ali Salam Ali Balasim, Otto Vesti
Krogh, Rahaf Yassin Amin, Rakel Ariel Wegeberg Nebel, Emir T. Berdici, Anouk Mus

Område Øst: Asbjørn Longfors, Laura Cecilie Nielsen, Ahmad Jessen, Alberte Lindskov
Pedersen, Latifa Hassan Ahmed Hashi, Aya Lorca Hoekstra Lietzen, Beate Sondrup Bøegh,
Frederikke Ank Nielsen, Najma Hassen, Ojas Nandrajog, Sihaam Mohamed B. Hussein,
Rebecca Bjerrum, Sebastian S. Hedegaard

Børne- og ungebyrådets sekretariat: Søren Bjerre
Afbud

Mathilde Klejs Pedersen, Sarah Ravn Iversen, Storm Søttrup Nielsen, Maya Møller Kastrup,
Jada Jensen Kufuor, Otto Vesti Krogh, Rakel Ariel Wegeberg Nebel, Laura Cecilie Nielsen,
Alberte Lindskov Pedersen, Rebecca Bjerrum, Jakub Balog, Vitus Juan Østervang

Fraværende: Alfred, Ali, Rahaf, Ahmad og Sebastian.
Suppleret Ulrikke indsuppleres i stedet for Sarah Ravn Iversen
ind

Alfred indsuppleres i stedet for Maya Møller Kastrup
Anouk indsuppleres i stedet for Jada Jensen Kufuor
Sophie indsuppleres i stedet for Otto Vesti Krogh
Sebastian indsuppleres i stedet for Laura Cecilie Nielsen
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1. Velkomst (13-13.05)
Indsuppleringer. Der er flere fraværende i dag pga. corona. Hvis I oplever symptomer, skal I
selvfølgelig tage hjem. Hvis I skulle få en positiv test efter mødet, skal I give Stine besked.

2. Henvendelser (13.05-13.20)

a. Opfølgning på Podcast-afsnit om Børne- og ungebyrådet sammen med Aarhus Lytter, den
20. december 2021 v/ Lucas, Laura Cecilie og Sarah.
b. Opfølgning på første møde i samarbejdsforum om unge og digitalisering den 16. december
2021. Sihaam og Stine deltog.
c. Opfølgning på klimakonference den 16. december 2021 v/ Aya.
d. Opfølgning på deltagelse i morgenmøde med Direktøren for Børn og Unge den 11. januar
v/Mads og Liva.
e. Orientering om at møde med Ungecenteret Skanderborgvej bliver den 3. februar. Rakel, LC,
Jakub og Aya deltager.
f.

Orientering om møde med Magistraten for Teknik og Miljø bliver den 10. februar kl. 1516.30 på Rådhuset. Mødet handler om Bykvalitet og Arkitektur. Alle, der har lyst, har
mulighed for at deltage.
i. Reminder/orientering om mulighed for deltagelse kommer på mail.

g. Dialogmøde med det voksne byråd bliver d. 23. marts kl. 16-17 her på Rådhuset.
i. Mail følger.
h. Orientering om forslaget ”Oprettelse af en kommunal pulje til udflugter i udskolingen” fra
sidste år. Dette behandles af Byrådet på deres møde den 19. januar.
i.

Henvendelse fra Børn og Unge. De unge skal beslutte om de vil deltage:
i. Børn og Unges direktør skal holde et oplæg for det nysamlede byråd omhandlende
'Mangfoldige bydele'. Til dét kunne han godt tænke sig en video på 2-3 minutter
med borgernes konkrete idéer/ønsker på området. Interesserede ungebyrødder
sender video til Stine senest fredag i denne uge. Mere information sendes ud pr.
mail.
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3. Gruppearbejde om udkast til første forslag Unge skal klædes på til voksenlivet – forslag om
undervisningsforløb i grundskolen (13.20-13.35)
Grupperne drøfter udkastet til Børne- og ungebyrådets første forslag Unge skal klædes på til
voksenlivet – forslag om undervisningsforløb i grundskolen.

4. Drøftelse om og eventuel godkendelse af første forslag: Unge skal klædes på til voksenlivet –
forslag om undervisningsforløb i grundskolen (13.35-13.55)
På dette møde skal I drøfte udkast til første Unge skal klædes på til voksenlivet – forslag om
undervisningsforløb i grundskolen, som er blevet lavet på baggrund af jeres inputs på de seneste
byrådsmøder og arbejdsgruppemødet. På mødet har I mulighed for at godkende forslaget eller
sende det tilbage til behandling.

Rettelserne er noteret og vil blive indarbejdet. Rettelserne bestod primært af:
-

Sproglige rettelser

-

Mindre inholdsmæssige rettelser og tilføjelser

-

Undersøge om der kan være faktuelle tilføjelser (eks. relevant statisik)

-

Da det er et forholdsvist økonomisk orienteret forslag (idet det mest af alt omhandler
undervisning om økonomi), skal det have en overskrift, der afspejler det – e.g. ”Unge skal
klædes økonomisk på til voksenlivet” eller ” Unge skal klædes på til voksenlivets økonomi /
voksenøkonomi”.

Ekstra, generel kommentar til BUB-forslag i det hele taget: Det ville være fedt at kunne skabe
mere PR om BUB’s forslag! Læserbreve, artikler og lignende for at skabe opmærksomhed om BUB’s
arbejde.

Der stemmes om, hvorvidt forslaget skal revideres med tilføjelsen af et samarbejde med Aarhus
Business College, eller om det kan godkendes (med de rettelser, der er diskuteret og skrevet
ovenfor, herunder en tilføjelse af Aarhus Business College i opremsningen af potentielle
undervisere).

Beslutning:
FOR – Aarhus Business College skrives ind som samarbejdspartner som et selvstændigt punkt
3 i forslaget: 2
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IMOD – Aarhus Business College skrives i stedet ind som en tilføjelse til opremsningen af
mulige undervisere: 18

Beslutning:
Forslaget vedtages enstemmigt. Stine retter det igennem og sender til endelig godkendelse hos
ungeborgmestrene.

5. Oplæg fra Aarhus Omstiller om oprettelsen af et ungeklimaråd i Aarhus (14.00-14.30)
Aarhus Kommune er blevet kontaktet af Det Nationale Ungeklimaråd og Den Grønne
Studenterbevægelse omkring oprettelsen af et ungeklimaråd i Aarhus. Aarhus Omstiller ønsker at
præsentere ideen og vil lægge op til en samtale omkring Børn og Ungebyrådets tanker om
projektet. Herunder om Børn og Ungebyrådet ønsker at være med til at realisere et ungeklimaråd.

PAUSE (14.30-14.45)

6. Gruppearbejde om udkast til andet forslag Flere og bedre muligheder for at pante i bybilledet
(14.45-15.00)
drøfter udkastet til Børne- og ungebyrådets andet forslag Flere og bedre muligheder for at pante i
bybilledet. Inden gruppearbejdet fortæller Liva og Selma om, hvilke snakke der var på
arbejdsgruppemødet den 3. januar.

7. Drøftelse om og eventuel godkendelse af andet forslag: Flere og bedre muligheder for at pante i
bybilledet (15.00-15.20)
Børne- og ungebyrådet drøfter udkastet til andet forslag Flere og bedre muligheder for at pante i
bybilledet, som er blevet lavet på baggrund af jeres inputs på de seneste byrådsmøder og
arbejdsgruppemødet. På mødet har I mulighed for at godkende forslaget eller sende det tilbage til
behandling.

Rettelserne er noteret og vil blive indarbejdet. Rettelserne bestod primært af:
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-

Sproglige rettelser og tilføjelser

-

En mere skarp titel.

Beslutning:
Forslaget vedtages enstemmigt. Stine retter det igennem og sender til endelig godkendelse hos
ungeborgmestrene.

8. Gruppearbejde om idéer til tredje forslag (15.20-15.40)
Grupperne drøfter idéer til, hvad Børne- og ungebyrådets tredje forslag skal omhandle.

9. Debat og valg af tredje emne (15.40-16.00)
Alle grupper præsenterer de idéer til tredje emne, som de har drøftet ude i grupperne. Alle forslag
samles på en liste. Afslutningsvist stemmer ungebyrødderne om hvilket emne de skal arbejde med i
deres tredje forslag.
•

Gratis, sund og bæredygtig mad i folkeskolerne. STEMMER: 4
o

•

Bedre sundhed, bedre trivsel, bedre samvær, bedre koncentration og læring.

Bedre og mere offentlig transport: flere busser, der passer til skoletiderne, flere el-busser og
mere offentlig transport ud til de små byer. Flere afgange generelt. STEMMER: 2
o

•

Giver bedre muligheder for børn og unge, der ikke bor midt i byen.

Flere kommunale jobs til børn og unge i alderen 13-17 år: jobs på plejehjem, i børnehaver, mm.
Praktiske opgaver o.l. STEMMER: 7
o

•

Det er bevist, at 6 timers beskæftigelse om ugen holder unge fra kriminalitet.

Bedre cykelstier i kommunen, bl.a. belysning af hele Brabrandstien, da det er en af Aarhus’
mest brugte cykelstier. STEMMER: 0
o

•

Lygtepælene skal køre på solceller.

Samtalegrupper på folkeskoler for børn og unge, der har det svært. Det er lettere (og måske
billigere) at starte sammenlignet med at skulle have en skolepsykolog ansat på hver skole. I
stedet kunne én skolepsykolog have samtalegrupper på flere forskellige skoler. STEMMER: 0
o

•

Eventuelt supplement til skolepsykolog.

Indførelse af solceller på alle kommunale bygninger i kommunen. STEMMER: 3
5

o

Mere bæredygtig by og mere grøn energi.

•

Bedre wifi på skolerne. STEMMER: 0

•

Ungeklimarådet. BUB skal foreslå, at det skal oprettes i kommunen og kan stille betingelse om,
at to af pladserne skal besættes af BUB-medlemmer. STEMMER: 4
o

Fremtidsinvestering: samarbejde om klima-politik.

Beslutning:
Flere kommunale jobs til børn og unge i alderen 13-17 år: jobs på plejehjem, i børnehaver, mm.
Praktiske opgaver o.l.

10. Tak for i dag! (16.00)
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