ÅUF Børn og Unge‐byrådet 2013/2014. 1. møde. Tirsdag d. 05. november 2013 kl. 13‐16 i byrådssalen.
Mødet styres af sidste års Ungeborgmester Charlie Hejlskov McPhillips okt. 1‐6 og Rådmand Dorthe
Laustsen pkt. 7‐9.
Dagsorden:
1. Velkommen
Charlie byder velkommen, informerer om praktiske forhold og præsenterer medarbejdere og
frivillige. Charlie gennemgår dagsordenen.
2. Diskussion af fastlæggelse af spilleregler
Der er ændringsforslag, som Borgmester, Charlie, er afsender på. Byrådet kan finde forslagene på
Ungebyråd.dk.
‐ Under 7.2: alle områder har 1 suppleant til hvert møde.
Baggrund: 1. suppleant kommer ikke til at
‐ Tilføjelse til 7.1.
Karen: mulighed for at de selv kan komme med ændringsforslag?
Charlie: Ja, det er der. 5 minutters pause, hvor der er mulighed for at indgive ændringsforslag til Søren
Bjerre.

Pkt. 1.0. ingen ændringsforslag
Pkt. 2.0. ‐
Karen: Mulighed for at komme med ændringsforslag i slutningen af året?
Laura: hvis man er blevet valgt, ændring af valgperiodes længde til ½ år? Det kan ikke lade sig gøre ift
vedtægterne.
Ændringsforslag: ”spillereglerne kan tages op i slutningen af året”. Det er vedtaget.

Pkt. 3. ingen ændringsforslag
Pkt. 4. ‐
Pkt. 5. ‐
Pkt. 6. ‐
Pkt. 7. Ændringsforslag: Alle områder har 1 suppleant til hvert møde. Det er vedtaget.
Pkt. 7.1. Ungeborgmesterens tilføjelse om 1. suppleanter er vedtaget.
Pkt. 8. ‐
Pkt. 9. ‐

Afstemning om samlet sæt af spilleregler: De er vedtaget.

3. Gruppearbejde om emner fra introdagen.
Vigtige pointer fra gruppearbejdet:

Grøn by:
Under parker.
Ikke det store behov for at lave nye parker. Udnytte det man har i stedet. Bedre til at promovere
parkerne. Hvordan gør man parkerne mere interessant og for alle.
Faciliteter og aktiviteter er ikke det vigtigste – mere hvem man er der med.
Cykelstier:
Nogle er bange for at cykle fordi cykelstier og biler ikke er adskilt godt nok i trafikken. Der mangler ikke
cykelstier
Flere skraldespande
Start i folkeskolen med oplysning om ren by. Forældrene er rollemodeller. Hvis der allerede er meget
skrald, så kommer der mere skrald.

Sundhed og skolemad:
De steder hvor der er køkkener til skolemad skal de bruges. Måske se på mulighed for at bringe mad
ud.
Problem med kiosker tæt på skolerne. Problem med for mange elever til små kantiner – problem med
mængde og siddepladser.
Maden er dyr, og tit er det usunde billigst. Salatbar med hummus er fint, men der bliver stadig solgt
meget pizza.
Mental sundhed vigtigt. Vigtigt t kunne snakke med nogen, måske andre elever eller lærere.

Niveauinddeling i folkeskolen:
Niveauinddeling kan hjælpe til at motivere en selv. Ikke kun de ”svage” overfor de ”stærke” –
niveauinddeling på andre parametre eks. Interesse. God ide med mange lærere, og at komme på
mindre hold engang imellem.

Lærere og pædagoger ikke fagligt rustet til niveauinddeling. Hvis det skal fungere, skal de
efteruddannes.
Måske få det ind i aktivitetstimer på tværs af skolerne med et valgfag der hedder matematik+ for
eksempel. Tænke over det med lektiecaféerne.
Samtidig med normal undervisning i andre lokaler.

UU‐vejledning:
Mange unge føler sig ikke godt nok forberedte til at vælge ungdomsuddannelse. Vælger efter hvad
vennerne gør mere end hvad de selv vil. For stort fokus på gymnasiet som det eneste rigtige.
Erhvervsskolerne bliver tabt.
Vigtigt at orientere om alle mulighederne, sørge for at alle vælger rigtigt i første omgang. Give
mulighed for mere UU‐vejledning og tidligere til folk der har brug for det.
UU‐vejledning i 7. klasse delt. Måske er man ikke klar til det, men det er godt at eleverne får så meget
information som muligt.

4. Debat og behandling af emner
Sundhed: gruppe 1 og 4.
Esther: Skolemad ‐ problem at børn ikke får ordentlig mad. Forslag: at det bliver mere sat i system.
Catering ‐ maden kunne komme udefra, hvis man ikke havde store køkkener på skolen. Friske varer
udefra, så man selv kunne lave. Mobning ‐ forslag: en person der kunne fungere som en at snakke
med, en som ikke var en klasselærer.
Karen: problem både med pris og kvalitet. Diskussion af løsninger: F.eks. En kantine som på Skæring
skole
Freja: problematiserer at der fast food på skolerne.
Asta og Caroline: kantinen lukker for tidligt ift. skoledagen.
Asta: forslag: forbedr rengøring, udluftning og temperaturer.
Maja: mad udefra.
Grøn by, fysiske forhold – gruppe 1 og 2.
Emilie: bedre trafikforhold.
Bassel: det er vigtigt at vi får en ren by. Man kunne informere om det på facebook.
Laura: at få renere by. Det skal være sjovt. At smide affald ud. Inspiration fra Aarhus Festuge.
Karen: enig. Lettere at få renere by, hvis det er med humor og lidt anderledes.
Thomas: skrald er et stort problem i Aarhus. Det skal ikke gøres til en leg.
Iman: udnytte naturområder man allerede har. Temadage om skrald i de små klasser.

Christian: mere fokus på det i skolerne at man ikke skal smide skrald. Se konsekvenserne.
Anne Sophie: vænnet til at smide skrald ud i de mindre klasser. Også på vores trin.
Emilie: enig med Thomas. Ærgerligt hvis det skal blive en leg.
Freja: solceller på skoler.
Andreas: det virker for mig at gøre skraldespandene farverige og spændene.
Louie: vigtigt at folk lærer at man skal tage ansvar for byen. Prioriter at gøre det til et ansvar på
tværs af generationer.
Maja: fint med fokus på det. Men det er sjældent unge mennesker, der smider skrald ud. De ældre
generationer har også et ansvar.

UU‐vejledning – gruppe 2 og 3.
Freja: oplysning om erhvervsskoler mangler. Men der var også positive oplevelser med UU‐
vejledningen. Problematisk med gruppesamtaler. Ønske om at starte tidligere‐ i 7. klasse. Ønske om
mere personlig og dybdegående vejledning.
Bassel: Det er for tidligt. Mange UU‐vejledere er knyttet til for mange skoler. Forslag: at færre
skoler pr. vejleder, og mere tid.
Laura: det kan ikke passe at UU‐vejlederen ikke har tid. Laura synes at man skal starte tidligere (i 7.
klasse), så man er klar.
Karen: tror det kunne være bedre med flere individuelle samtaler. Bedre med mere tid til den
enkelte elev end at starte tidligere.
Esther: er imod at UU‐vejledning starter i 7. klasse.
Sofie: enig med Esther. Det er tidligt at tage stilling til disse ting. Mere fokus på flere individuelle
samtaler.
Freja: kan forstå at det er tidligt. I stedet ifbm. skolereformen give fremtidige 7. klasser nogle andre
redskaber til at tage valg.
Thomas: bedre vejledning.
Andreas: udforske flere områder før man beslutter sig. Både om erhvervs‐ og gymnasiel
uddannelse.
Niveauinddeling – gruppe 3 og 4.
Laura: God idé – men uenighed. Mange havde fået noget ud af det, uden at man skal udstilles. Men
opfordres til at gøre det bedre.
Maja: en god ide, der kan udfordre. Lærerne skal være engagerede til at finde ud af at inddele
undervisningen.
Caroline: problem med manglende udfordring. Men det skal være noget de fagligt svage og stærke.
Karen: enig med Caroline om at nogle ikke lærer nok.
Magnus: niveauinddeling vigtigt. Men også mulighed at inddele efter interesser, hvilket på min
skole. Vigtigt at lave noget, man synes er sjov.
Bassel: Bekymring for at man bliver udsat, så man kommer til at tro, at man ikke er god nok.
Niveauinddeling skal ikke være permanent.

Esther: opmærksomhed ‐ valgfag og ekstra timer til elever der har svært ved enkelte fag.
Freja: inddeling i små hold gør det nemmere at differentiere og udfordre eleverne. Uden at se ned
på nogen.

5. Information om Borgmestervalget
Charlie informerer.
Uanset om man gerne vil stille op som borgmester eller viceborgmester, kan man stille op til dette
valg.
Kandidater der opstiller til posterne som borgmester og viceborgmestre.
Karen
Laura
Bassel
Christian
Maja
Iman
Freja
Thomas
Philip.
Nedsættelse af arbejdsgrupper.
(Søren oplister navnene)
‐ Nedsættelse af arbejdsgruppe om Unge og alkohol.
‐ Nedsættelse af arbejdsgruppe om Ungdomskulturhuset
‐ Nedsættelse af arbejdsgruppe om Ramallah
‐ Nedsættelse af arbejdsgruppe om Generationsgruppen.

6. pause
7. Kandidatpræsentation
Dorthe Laustsen informerer om valgets formaliteter.
Alle har tre stemmer. Det er ikke muligt at lade alle tre stemmer gå til samme person. Det er
tilladt at stemme på sig selv.
Runde med kandidatpræsentationer.
Afstemning og Valg af Ungeborgmester og to Ungeviceborgmestre. Valget ledes af Dorthe Laustsen,
Rådmand for Sundhed og Omsorg.
8. Kærlig Kommune v. Dorthe Laustsen, Rådmand for Sundhed og Omsorg.
9. Resultat af valget og afslutning

Valgets resultat. Ny Børn og Ungeborgmester blev Karen. Viceborgmestre: Phillip og Freja.
Fællesbillede

