Referat, Børn og Unge-byrådsmøde d. 14/01/2016
1. Velkommen og siden sidst
Yassine byder velkommen og gennemgår dagsordenen.
Hver baggrundsgruppe fortæller hvad de har talt om til møderne:
Område Gellerup, Mohammad:
 Er ved at planlægge, at Børn og Unge-byrådet skal ud og vises rundt i
ÅUF/Januar 2016

Gellerup og høre om de tiltag som sker derude.
Område Vest, Rasmus Højer:
 Rundet af på udsatte unge indstillingen


Planstrategien er kigget igennem og kommenteret

Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af
31 unge i alderen 13 til 17 år og
beskæftiger sig med alle spørgsmål, der
vedrører børn og unge i kommunen.
Byrådet er organiseret i et partnerskab
mellem Århus Ungdommens Fællesråd
(ÅUF) og Magistratsafdelingen Børn og
Unge.

Område Syd, Emilie:
 Unge i erhverv er blevet diskuteret


Diskuteret formen for ungeprisen



Kasper: talt om at tage ud og besøge en flygtninge lejr og se hvordan livet
er i sådan en lejr

Område Nord, Yassine:
 Studietur er i støbeskeen


Planstrategien er gennemset og kommenteret



Esbern tilføjer: byen i 2050 skal være i stærkere forbindelse og kunne rumme
flere og mere. Samtidig blev ungeprisen også diskuteret

Yassine beder ungebyrådet gå til receptionslokalet.
2. Oplæg om ny planstrategi
Vi har besøg af Nina Ullvit fra Teknik og Miljø, som fortæller om den nye planstrategi
for Aarhus Kommune, som de kalder klog vækst frem mod 2050. Læs om det her:
https://aarhusplanstrategi2015.dk
Høringssvar skrives af: Mathilde C, Vilhelm, Nanna, Hadeel, Louise, Ester, Esbern,
Sara Klit, Axel, Kasper, Sarah Mogensen, Nikolaj
3. Oplæg fra ungeprisudvalget
Mathilde C og Mathilde P fremlægger retningslinjer for ungeprisen. Heriblandt
aldersgrænser, betingelser osv.
Yassine afsætter 5 min til at medlemmerne kan gennemlæse dokumentet.
4. Debat om retningslinjer til ungeprisen 2016
Hvem kan indstilles?
Punkt 1:
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Rasmus indvender: bør man sætte aldersgrænsen ned til 15, da man så ikke
udelukker en stor gruppe.



Mathilde: det kan blive svært at håndtere så mange penge for unge
mennesker. Derfor er 16 valgt



Anine: er man gammel nok til at lave den slags arbejde, så kan man også
håndtere pengene



Kasper: vi ved det kan være svært at finde den rigtige grænse, men de skal
have en vis alder.



Anine: forældrene er jo inde over, så alderen behøves ikke at være så høj

Yassine sammenfatter følgende forslag: Ændring af minimumsalderes fra 16 til 15.
28 stemmer for denne ændring, 3 imod. Ændringen vedtages.

Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af
31 unge i alderen 13 til 17 år og
beskæftiger sig med alle spørgsmål, der
vedrører børn og unge i kommunen.
Byrådet er organiseret i et partnerskab
mellem Århus Ungdommens Fællesråd
(ÅUF) og Magistratsafdelingen Børn og
Unge.

Punkt 2:
 Sara Klit: skal man have specificeret hvorvidt man bor i Danmark


Anine: det er ligegyldigt, for jeg tror ikke en russer pludselig vil give noget
til Aarhus.



Kasper: vi diskuterede det, men så længe indsatsen er i Aarhus, så må det
være fint.

Punkt 3:
 Esther: skal aldersgrænsen ikke sættes ned? Vi er et børn og unge-byråd.


Kasper: vi synes det er vigtigt at vi også har de lidt ældre unge med



Rasmus: hvorfor en nedre aldersgrænse på overhovedet?



Yassine: det er en unge pris, så vi skal fokusere på en ung aldersgruppe:



Ester: hvad hvis det er sådan at man kun er 6 år men gerne vil indstille?



Kasper: så skal man have en anden til det.

Yassine sammenfatter følgende forslag: mindstealderen på 6 år fjernes.
16 stemmer for, 15 imod. Ændringen vedtages.
Hvem kan indstille?
Ingen ændringsforslag til punkterne. Dog diskussion om BUB’s rolle omkring
indstillinger: skal BUB’s medlemmer kunne indstille kandidater? Og skal medlemmer i
BUB kunne indstilles?
Yassine sammenfatter følgende forslag: BUB’s medlemmer kan ikke indstille eller
indstilles til prisen.
29 stemmer for, 2 imod. Forslaget tilføjes til retningslinjerne.
Enighed omkring at man skal overholde de samlede krav.
 Asta: får de svar hvis de har lavet en fejl i deres ansøgning?


Johanne: Ja, så vil vi kontakte dem.
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Yassine sender de samlede retningslinjer med ændringer til afstemning:
31 for, 0 imod. Retningslinjerne til Aarhus Lokalkreds’ ungepris vedtages.
PAUSE
5. Oplæg om unge i erhverv
Vi har besøg af Senay Arikan Tanis fra Get2job, som fortæller om de lokale tiltag der
foregår i forhold til at hjælpe unge med at få et fritidsjob.
Hun fortæller også om, hvorfor det er vigtigt at have et studiejob. Der er en
sammenhæng mellem studiejob og at gennemføre en ungdomsuddannelse.
6. Gruppearbejde om unge i erhverv
BUB’s medlemmer arbejder i grupper
Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af
31 unge i alderen 13 til 17 år og
beskæftiger sig med alle spørgsmål, der
vedrører børn og unge i kommunen.
Byrådet er organiseret i et partnerskab
mellem Århus Ungdommens Fællesråd
(ÅUF) og Magistratsafdelingen Børn og
Unge.

7. Debat om ideer til unge i erhverv
Gruppe 1:
 Esbern: mere erhvervspraktik er vigtigt – det skal være 6-8 uger. Skolerne
skal også have foredrag, hvor der informeres omkring ungarbejderes
arbejdsvilkår og rettigheder. Foreslår at der bliver lavet obligatorisk hjælp til
unge når du fylder 15 år ift registrering af NEM-id og deres lønkort.
Gruppe 2:
 Louise: ligesom når man får sendt en grundlov når man bliver 18, så skal der
tilsendes et eksemplar af børnearbejdsloven når man bliver 15. Der skal også
være mere information generelt set for de unge.
Kommentarer
 Asta: jeg tror ikke at der er noget man vil læse med dette eksemplar


Kasper: hvis de ikke læser der, så er det deres eget problem



Asta: så må vi jo være noget helt andet, så vi er sikre på at de får den
information



Ester: der er nogen der ikke gider læse det



Louise: nogen vil gerne have den i fysisk form.



Mathilde P: Send den på mail, så er der intet problem. Så kan den printes hvis
det er.



Esbern: man skal gøre begge dele. Både digitalt og fysisk.



Julie: man kunne lave en fysisk version der ligger på skolen, mens digitale
udsendes til alle



Anine: det er meget papir der skal bruges hvis der skal udsendes
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Gruppe 3:
 Sara Klit: der skal være mere information gennem oplæg og andet. Det
gælder både virksomheder og de unge selv. En anden ide er mere praktik,
som har en todelt tilgang: hvordan er det i praksis at have et job og hvilke
rettigheder har man når det er?
Kommentarer:
 Anine: man kunne forestille sig at der er nogen fra BUB der kunne holde
oplæg til unge


Rasmus: lad os få eksperter ud i stedet



Anine: det er langt dyrere at få eksperter ude



Ester: vi har haft jobpatruljen og det er vist gratis



Mathilde C: det er jo jobpatruljens job at gøre det, så synes vi skal bruge
det mere

Gruppe 4:
 Sarah Mogensen: sende mere information ud når man bliver 13 år. Vi skal

Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af
31 unge i alderen 13 til 17 år og
beskæftiger sig med alle spørgsmål, der
vedrører børn og unge i kommunen.
Byrådet er organiseret i et partnerskab
mellem Århus Ungdommens Fællesråd
(ÅUF) og Magistratsafdelingen Børn og
Unge.

udvikle de platforme, hvor man kan finde jobs og hvor virksomheder kan slå
jobs op henne.


Signe: en ekstra UU vejleder, som kan være med til at støtte de unge i deres
valg af studiejob osv.

Kommentarer
 Mathilde K: på hvilken måde skal praktikken fungere på?


Sara Mogensen: det skal fungere på samme måde som i 8.



Signe: der er stor forskel på praktik og brobygning



Hadeel: der er mulighed for praktik i 9. Klasse på forhånd



Louise: SKAL det være obligatorisk for alle?



Sara Mogensen: det skal gælde for alle og være obligatorisk



Yassine: man kan godt komme på praktik og brobygning i 9. Klasse, men der
er måske ringe information



Ester: jeg tror det er meget vigtigt at vi får mere information omkring
mulighederne

8. Afslutning og tak for i dag
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