Børn og Unge-byrådsmøde onsdag d. 10. november 2010

Referat
Punkt 1. Signe byder velkommen. Unge-borgmester Johanne fra sidste år styrer mødet.
Punkt 2. Spilleregler
3.0 Der bliver spurgt hvordan borgmesteren kan uddelegerer kontakten til pressen.
Svaret er at det kan uddelegeres såfremt nogen har noget vigtigt at sige, fra fx et
udvalg.
5.0 Ønsker repræsentanter at komme med et forslag, kræver det 5 repræsentanter der
bakker op. Der bliver spurgt om tidsfrist. Der bliver lagt op til en uge før.
Johanne tilføjer en uge før til punktet.
Der bliver spurgt hvordan beslutninger bliver iagttaget fra Børn og Unges side. Signe forklarer at
børn og unge afdelingen gerne vil have et samarbejde, så børn og unge byrådet bliver spurgt når der
er noget relevant.
Spillereglerne er vedtaget.
Punkt 3. Tilkendegivelse af kandidatur til ungeborgmester-posten. 6 personer rejser sig op. Ingen
spørgsmål.
Punkt 4. Hvor skal kommunen spare; gruppearbejde
Punkt 6. Fællesdebat om gruppearbejdet og spareøvelsen
Gruppe 1 fremlægger:
92.000 kr 10 % energi
160.000 kr: 10% på rengøring
250.000 kr: På at splitte SFO lederen ud på 2 skoler.
546.000 kr: Sparer 2 pædagoger væk.
I alt: 1.048.666 kr.
Gruppe 2:
546.566kr: Sparer 2 pædagoger
175.000 kr: Sparer 50% på IT, da elever har bærbare med alligevel.
320.000 kr: Sparer én lærer væk.
I alt: 1.041.666
Gruppe 3:
80.000 Sparer 5% på rengøring
20.000 kr: på vikarer.
630.000 kr: Fyrer 2 lærere.
25.000 kr: Genbrug af bøger
273.000 kr: Afsked én pædagog
I alt: 1.028.000
Hvor vi tager det fra når pædagoger og lærere fyres:
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Tager timer fra specialklasserne
Tag pædagog fra SFO og brug dem som hjælpelærere
Flere børn pr. pædagog.
De fyrede lærere gøres ved at tage 1 time pr. lærer fra forberedelse.
Debat:
Rengøring:
Der er i forvejen beskidt på skolerne, så der skal ikke spares på rengøring.
Det kræver mest af os selv, da rengøringsdamerne kun gør rent engang i mellem. Det er vores eget
ansvar at have en ren skole.
Vores skole har stor succes med at vi selv bærer skraldet ned, og rydder op efter os selv
vi gør selv rent, dog er der stadig meget beskidt
Advokerer for at der skal spares på rengøringen, da der er steder hvor det er vigtigere. Og det er kun
10%.
Skal passe på med at spare på lærerne, da det går ud over uddannelsen. Rengøringen derimod har
ikke konsekvenser for undervisningen.
IT:
Bedst at spare på EDB lokaler, da i de fleste tilfælde har folk deres egne bærbare med. Ikke særligt
klogt at spare på rengøring.
Dumt at skære ned på IT i folkeskolerne, da verden er skruet sådan sammen, at alt er IT. Siger også
at der kræves skabe for at eleverne kan opbevare deres bærbare.
For meget at kræve at alle skal have bærbar med, da det ikke er alle der har råd til det.
(Liv) Siger at der sagtens kan spare, de små klasser kan bruge computerrummet, og i de store
klasser kan de elever der ikke har en pc, låne en.
Der skal være skabe så eleverne kan låse deres bærbare ind mens de ikke bruger dem
Der skal ikke spares på Iten, men at der i stedet skal indkøbes bærbare.
Det kan være dyrt at få skabe, men hen ad vejen kan man komme til at spare.
Der stadigvæk er bibeholdt 3 EDB lokaler, altså er forslaget forkert skrevet.
Skabene kun er til opbevaring i frikvartererne
Energi:
Der kan spares på energien, og eleverne selv skal tage affære. Foreslår skoleprojekt for at spare på
strømmen.
Er imod at spare på lyset om sommeren pga. solen hvor man er nød til at rulle for og tænde lyset.
Vil ikke have at undervisningen skal kompromitteres.
Sluk for varmen om sommeren, og spar på strømmen til lyset. Spar om sommeren brug om
vinteren.
Konstaterer at hans skole ikke har varme på om vinteren. Visse områder skal der ikke spares på
rengøringen.
Konstaterer at der findes termostater, og at det er urealistisk at der kan spares meget energi om
sommeren.
Fyring af pædagoger og vikartimer:
Skære ned på vikartimer, da man ikke får noget ud af det. 15 timers undervisning og 21 timer
forberedelse, er for meget. At skære 2 lærere væk, giver hver lærer i snit, 15 min mindre
forberedelse.
Undervisningen er den vigtigste, så man skal passe på med at skære ned på lærerne. Men man kan
skære ned på pædagogerne.
Skal passe på ikke at skære for mange lærere væk, dog er der for mange pædagoger.
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Man skal passe på at skære pædagoger væk, da de så ikke får tid til nogle af de
ting de skal lave. Hvis man skærer lærerne, sænker man bare forberedelsestiden og tiden de bruger
til lærerne.
Johanne understreger det er pædagoger og ikke 2hjælpelærere”
Børn i SFOer kan lege med sig selv
Spare på vikartimer:
Ingen grund til at have vikar, da man har bedre af at have fri.
Bedre at spare på pædagoger
Der skal ikke spares på vikarer, da vi altid får fri fordi der ikke er nogen vikar. Det er træls at få
tidligere fri.
Mener ikke der skal spares på vikartimer, men at man skal have kvalificerede vikarer. Spar nogle
pædagoger væk i stedet.
ingen grund til at være i skole, og have en vikar der ikke er kvalificerede til at være vikarer.
Afstemning:
Samlet spareforslag:
Afskedige 2 pædagoger
5 % mindre rengøring
Deling af pædagogisk leder
10 % på energi
I alt:

546.666
80.000
250.000
92.000
988.666

Budskab til byrådet
Sats mere vedvarende strøm, som solceller og andre løsninger.
Punkt 7: Valg af Ungeborgmester samt 2 viceborgmestre.
8 kandidater stillede op i alt:
Alexander, område 3
Sine, område 3
Lasse, område 3
Arash, område 5
Julie, område 9
Eva, område 10
Lasse, område 5 (viceborgmester)
Niels Frederik, område (viceborgmester)
Punkt 8: Valg af det første emne, diskussion af emnerne fra introdagen. Børn og Unge-byrådet
vælger hurtigt det overordnede emne skole
(Liv) Indlæring er vigtigt.
(Line) Skolerne er vigtigst, da det fylder største delen af vores liv.
(Clara) Have noget om skoler, da et bedre sammenhold gør at folk gerne vil gå i skole. Sund og god
kantine.
VEDTAGET punkt E (flere unge der tager en uddannelse) ind under punkt B (Skoler - indlæring)
Med 16 stemmer er det punktet ”Indlæring i folkeskolen” der er emnet næste gang.
Punkt 9:
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Julie Tilsted, område 9 er valgt som Børn og Unge-borgmester
De 2 vice borgmestre er Arash, område 5 og Eva, område 10.
Praktiske meddelelser:
Husk at melde ind til Signe på mail eller sms, hvis du ikke modtager noget fra hende. Så er det fordi
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hun ikke har de rigtige oplysninger.
Der opfordres til at man opretter underudvalg, for at Børn og Unge-byrådet kan få lavet mere
arbejde, fordi det ikke er alt man kan nå på byrådsmøderne.
Der foreslås følgende udvalg:
1. Kulturudvalg
Ida, område 1
Alexander, område 3
Patience, område 13
2. Multihus i Århus
Ida, område 1
Sine, område 3
Arash, område 5
Lasse, område 5
Katrine, område 12
Racha, område 12
3. Miljø i Århus
Sine, område 3
Lasse, område 3
Clara, område 10
Anders, område 4
4. Ungdomudvalg (musik, alkohol, rygning, sex, sikkerhed)
Line, område 4
Laura, område 4
Alexander, område 3
Eva, område 10
Julie, område 10
Anders, område 4

Husk næste møde d. 6. december 2010 kl. 13-16. Dagsorden kommer på hjemmesiden senest d.
22/11.

