I
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Møde tirsdag d. 15. november
1: Velkommen – Julie Tilsted byder velkommen.
Praktisk information:
- Tjek om I er i de rigtige udvalg, overveje om du vil være tovholder på et udvalg. Mere info på mail og
facebook
- Der er kompetencekursus d. 6/12, find mere information på facebook.
- Husk at bruge mikrofonen. Alt bliver optaget og lagt op på hjemmesiden.
2: Diskussion og fastlæggelse af spilleregler
Ændringsforslag:
1.1 De områder med to medlemmer, har en 1. suppleant med til hvert møde, så alle områder i
princippet møder 3 medlemmer op.
Ændres til:
1.1 De områder med tre medlemmer, har en 1. suppleant med til hvert møde, så alle områder i
princippet møder 4 medlemmer op.
Der er flertal for de nye spilleregler med ændringsforslaget.
3: Udfyldelse af evalueringsskemaer
4: Spørgsmål og kandidater til valget til unge-borgmester.
Simon, Asbjørn, Norah Louise, Mathias, Andreas stiller op til ungeborgmester
5: Diskussion af første tema: ”Fællesskab på tværs af skoler/områder”.
- Fokus på udveksling mellem skolerne, for at lære de forskellige skoler/andre elever bedre at kende. Man kan
fx deltage i den normal undervisning, fx en uge hos en anden skole.
- Det skulle være undervisning på tværs af skolerne, ikke kun sportsaktiviteter. Men hold sport er godt for
sammenholdet, men det kan også holde nogen udenfor. Hvis det så skal være sport, skal det være nogle
alternative sportsgrene, som ikke alle kender.
- Der er for dårlig kommunikation vedr. de ting kommunen/skolerne allerede nu arrangerer. Skal gøres
attraktivt for alle aldersgrupper
- Der er også nogle elever, som ikke kan lide undervisning, foreslår en kombination mellem sport og
undervisning. Man skal udnytte områderne (naturområder osv.) til at lave noget på tværs af skolerne.
- Stor fælles tur med anden skole, ingen sport eller undervisning, bare en social tur.
6: Pause
7: Kandidatpræsentation
Simon, Asbjørn, Nadia, Norah Louise, Mathias og Andreas stiller op.
Andreas Genefke Larsen er valgt som den nye ungeborgmester.
8: Gruppearbejde og debat om tema

II
9: Fremlæggelse af ideer i plenum
Gruppe 1:
- Snakker om stort ungdomshus, hvor de vil drive det på frivillige kræfter og sponsorer.
- Gratis at komme, lave aktiviteter som alle kan være med til. Noget for alle typer. Større fællesskab.
- Lejrtur for alle i Aarhus kommune. En weekend eller ferie, man hygger sig laver aktiviteter osv. fælles
madlavning, sover i telte. Meget som spejder.
Gruppe 2:
PR om events, udvikling, temauge.
- Temauge kombineret med sport, ikke kun sport også med undervisning. Ramme så mange som muligt.
- Elevudvikling: udveksling til en anden skole. Bo hos en anden familie i den bydel. Nedkæmpe fordomme.
Gruppe 3:
- Aktivitetsdag: for de mindre klasser, udnytte idrætsdag som er der i år, lave små konkurrencer.
- Andet forslag: 7.8 klasse udveksler med en anden skole. To-og-to, undervisning sammen i en uge. Slutter af
med noget sjov , sport. Normal klasseskema.
- Fælles hyttetur for 9. klasse hele Aarhus kommune.
Gruppe 4:
- Valgfag på tvær af skoler, ungdomsklub
- Gaming aftner og andre sociale ting.
- Mere PR på klubber osv om de ting der er der i forvejen
- Prøve sommersvømning, mere end et år. Mere fokus på svømning.
Spørgsmål til formand for skolelederne i Aarhus, Stefan:
Niels: Er det realistisk?
Stefan: Udvikling af skoler, ønske om udveksling er realistisk. Nogle ting fx hyttetur handler om økonomisk
prioritering.
Marie Sofie: Venskabsklasser er det blevet droppet?
Stefan: Svært at svare på. Det er prøvet før for helt små klasser som er blevet stoppet. Synes det er en god ide, der
er mange gode grunde til man skulle arbejde mere på tværs.
Lasse: Er udveksling muligt med pensum?
Stefan: Hvis der er opbakning, så kan det lade sig gøre.
10: Nedsættelse af udvalg, der kan arbejde videre med emnet
Nadia, Norah Louise , Mathias og Andreas sidder I arbejdsgruppen.
11: Valg af ungeviceborgmestre
Lasse, Rithma, Nadia, Simon, Asbjørn, Mathias og Norah Louise stiller op.
Asbjørn og Simon er valgt som ungeviceborgmestre.
12: Afslutning

