Referat Børn og Unge-byrådet, 7. møde d. 10/5/2016
1. Velkommen og siden sidst
Yassine byder velkommen. Overlader ordet til Marius der fortæller om turen
til NAU’s årsmøde. Han fortæller, hvad der blev diskuteret på årsmødet:
strukturer, pitchøvelser, politikudvikling. Esbern supplerer.
2. Kultur indstillingen
Alle medlemmer har fået udleveret indstillingen. Yassine giver medlemmerne
5 min til at læse den igennem.
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.

Kommentarer til resumé delen:
 Rasmus: god ide med den åbne tilgang. Det er fint at det er en
indstilling der er ret åben – så låser vi os ikke fast.
Kommentarer / ændringsforslag til punkt 2, beslutningspunktet:
 Emilie: er der lagt faste temaer?


Yassine: der er lavet bredt



Sara Klit: det er meningen at det næste BUB skal kunne arbejde videre
med det.

Ingen yderligere kommentarer. 31 stemmer for, ingen imod.
Beslutningspunktet vedtages.
Kommentarer til ad. punktet:
 Max: står det er for alle – også voksne. Er det meningen?


Rasmus Høyer: det er meningen at det skal være åbent

Kommentarer ift gentænk punkterne:
 Esther Kjær: gentænk ungdomskulturlivet og ungdomsuddannelserne
skal præciseres


Mathilde: enig. Gøre det mere præcist



Ester: hvad vil vi opnå med punktet omkring skoler, for det har vi ikke
snakket om



Sara Klit: Det er lavet bredt så det kan formes af næste BUB



Esbern: ift skolerne, så er det et spørgsmål om at vi bliver
hørt om hvor vi ved noget
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Ester: jeg synes ikke det hænger sammen med det her



Yassine: det er ikke fastlagte punkter, men mere forslag. Så det skal
ikke ses som endelige punkter.

Yassine sætter den samlede indstilling til afstemning.
29 stemmer for, 2 stemmer imod. Indstillingen vedtages.
3. Nedsættelse af arbejdsgruppe til høringssvar.
Johanne fremlægger at der skal nedsættes nogle arbejdsgrupper ift. til to
kommende høringssvar.
Johanne noterer hvem der gerne vil være med. Dato bliver fremsendt
snarest.

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.

4. Skriftlig evaluering
Alle ungebyrødder udfylder den skriftlige evaluering
5. Fælles mundtlig evaluering


Axel: der manglede lidt mellemkategorier i svar mulighederne.



Marius: der var for lidt plads til at uddybe.
o Slut med evaluering af evaluering og videre til evaluering af
året i ungebyrådet.



Sara Klit: der skal være mere styr på suppleantordningerne



Louise: det ville være lækkert med information omkring diverse oplæg
inden, så man kunne udforme nogle spørgsmål

Yassine: hvad har i lært?
 Marius: det har været godt at mødes på tværs af kulturer og områder i
Århus.


Sara Klit: det har været meget lærerigt også ift det mere politiske. Og
det er jo også ret godt socialt



Ester: jeg har lært at snakke for flere mennesker uden at være nervøs



Mathilde Poulsen: man lærer meget om politik og snakke foran andre
mennesker
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Sara Mogensen: man har lært at komme ud med sine holdninger og stå
ved dem. Det har lært mig at debattere og argumentere



Yones: det har været en helt ny verden for mig



Axel: jeg har lært at argumentere og lært nogle gode mennesker at
kende.



Esbern: det har været fedt at lære mere om politik



Yassine: synes det har været fedt. Jeg har lært mig at blive mere
selvstændig. Og det har givet mig alle jer som nye venner.



Hadeel: tak for det sidste år og det har været fedt at lære jer at
kende.

PAUSE

ÅUF/Maj 2016

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.

6. Uddeling af diplomer
7. Overrækkelse af Ungeprisen 2016
8. Tak for i dag – og i år.
Efter mødet var der uofficiel afslutning i ungdomskulturhuset.
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