Referat Børn og Unge-byrådet, 5. møde d. 08/03/2016
Mødet foregik i ungdomskulturhuset, Hjortensgade 23.
1. Velkommen
Yassine byder velkommen og siger tak for dialogmødet d. 24/02/16.
Yassine går kort igennem dagsordenen og byder velkommen til Lone fra
Ungdomskulturhuset, som fortæller kort om stedet.
2. Oplæg om beslutningspunkter til Ung i Erhverv
Esbern fremlægger punkterne som udvalget for Unge i Erhverv har fundet.
Det er bl.a. mere praktik i skolerne. Det er mere læring omkring de
rettigheder man har som ung i erhverv. Det er videreudvikling af
søgeportaler til unge der gerne vil have et job. Ikke mindst er det mere
læring og kurser omkring nem-id osv.
Yassine takker for oplægget og beder medlemmerne om at læse
dokumentet igennem.
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3. Debat om beslutningspunkterne
Yassine læser hvert beslutningspunkt
Beslutningspunkt 1:
Erhvervspraktik skal være en obligatorisk del af elevers skolegang


Sarah M: er det for både 8. og 9. klasse?



Esbern: det er faktisk tænkt som at det skal starte i 7. klasse



Sara Klit: vi skal nok have specificeret hvem det er konkret vi tænker
på



Rasmus: vi skal nok ændre det til at være til 9. Klasse



Max: det er godt med bredde – giver mulighed for dem at de selv
vælger



Rasmus: ja, men gør vi dem specifikke viser vi hvad vi vil.



Sarah Klit: enig med Rasmus



Yassine: Jeg mener vi bør gøre det bredt

Ændringsforslag
At beslutningspunktet ændres, den specifikt beskriver at erhvervspraktikken
skal være for 8. og 9. klasse.
Afstemning: 18 er for ændringsforslaget og det bliver derfor
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Beslutningsforslag 2:
Mere og bedre information om unges rettigheder på arbejdsmarkedet, når
de fylder 13 år.


Axel: måske skal vi allerede sætte det ned til 13 år ift. at lære om
lønsedler etc.

Ændringsforslag: det skal tilføjes at man også skal blive informeret om
lønsedler og skattekort i en alder af 13 år.
Afstemning: 19 er for ændringsforslaget og det vedtages derfor.
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Beslutningspunkt 3:
Videreudvikling af de platforme der allerede findes med fritidsjobs.



Rasmus: hvad menes der med videreudvikling?
Esbern: det handler om at forsøge at få aktiveret de forskellige
hjemmesider der allerede findes.



Nanna: skal den videreudvikles eller forbedres?



Yassine: forbedres.



Rasmus: måske er det smart at vi gør punktet skarpere.



Sarah Klit: det er ret bredt, men det gør også at det gælder bredt



Esbern: der er som udgangspunkt fire hjemmesider lige nu der er
relevante og dem skal vi forsøge at forbedre.



Ester: ved vi hvordan vi får fat i de store sider?



Yassine: ja det er domæneejerne, private og offentlige



Ester: Skal vi så ikke skrive i stedet, at vi ønsker der laves en ny super
side

Ændringsforslag: Beslutningspunktet skal være mere specifikt, så det er klart
hvilken hjemmeside der skal forbedres.
Afstemning: 23 for ændringsforslaget og det vedtages derfor.
Beslutningspunk 4:
Læren om nem-id, E-boks, aflæsning af lønsedler, skattekort mm. skal
tilbydes til unge i det kvartal de fylder 15 år
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Sarah M: skal det ske igennem ungdomsskolen eller?



Yassine: Det kan vi gøre, men skriver vi hvem, så udelukker vi andre
fra at gøre det



Esbern: vi bør gøre det obligatorisk for alle at komme igennem det.



Rasmus: Det er en god ide at lade det være bredt – det giver
fleksibilitet i forvaltningen.



Mathilde P: det skal være nogen mennesker ude fra. Lave en form for
”jobpatrulje” der kommer ud og gør det



Emilie: enig med Mathilde. Og så kunne man kombinere det med at
der kommer folk ud og fortæller om BUB



Hadeel: hvorfor skal vi omformulere det så det bliver en pligt? Er det
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ikke bedre som tilbud?


Sarah Mogensen: skolerne har svært ved at håndtere når der er så
mange ting de skal – jeg synes det skal være et tilbud



Rasmus: helt uenig. Det skal være en pligt. Det er ikke altid at de
unge vil prioritere det og derfor synes jeg det skal være obligatorisk



Mathilde P: vi skal tænke på at byrådet nok ikke vil pålægge skolerne
at de skal gøre dette. Så vil byrådet nok bare droppe det. Så i stedet
bør vi lave en bred formulering



Esbern: det er jo ikke alle der er 15 på det tidspunkt, så det er kun en
lille gruppe der skal undervises hver gang

Ændringsforslag: det skal tilføjes at det er obligatorisk.
Afstemning: 22 stemmer for ændringsforslaget og det vedtages derfor.
4. Oplæg om Kultur 2017
Gitte Bligaard holder oplæg om kulturhovedstad.
PAUSE
5. Gruppearbejde om Kultur 2017
Gruppearbejde om hvordan ungebyrådet skal arbejde med kultur 2017
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6. Debat om Kultur 2017
Gruppe 1:
 Vi skal sikre at unge i Aarhus får den indflydelse de har krav på


Hvordan motiverer vi dem?



Måske lave en konkurrence omkring de bedste ideer der kan
ÅUF/Marts 2016

motivere de unge ift. Kulturbyen2017.


Generelt er det et spørgsmål om at vi får skabt et bedre og stærkere
brand. Det kunne bl.a. ske ved venskabsklasser

Gruppe 2:
1. Lynfestivaler med to scener: en med lokale bands og en med kendte
bands. Evt. kan man sove dernede i telt
2. Madfestival for unge: det skal være en madfestival for de unge, hvor
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de kan købe mad og drikke, samt være med til at lave det
3. Alternativ energi: cykler hvor man skal prøve at producere strøm. Og
så konkurrere mellem byerne.
Kommentarer:
 Max: generel burde vi gå dybere ind i hvad der allerede er planlagt
Gruppe 3:
 Vise Aarhus’ mangfoldighed med boder på strøget fx


Generelt mere synlighed omkring BUB og merchandise omkring BUB.
Hvad står vi for og hvad er vi?



Tilbyde vores hjælp til det der allerede sker

7. Gruppearbejde: Lav et mini oplæg om BUB
Af tidsmæssige grunde er dette punkt droppet og sendt videre til
synlighedsudvalget.
8. Præsentation af mini oplæg
Af tidsmæssige grunde er dette punkt droppet og sendt videre til
synlighedsudvalget.
Tak for i dag!
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