Dagsorden – bestyrelse NORD
Dato og tidspunkt:
Sted:

Onsdag d. 15. maj kl. 17.00 – 20.00

Mødeleder:

Ove Petersen

Grøndalsvej 2, lokale 1128

Aarhus Kommune

Deltagere:

Isabella Bangsund Amanda Nussler, Jakob
Nowack, Lene Anhøj, , Ove Petersen, Christina
Hasselgaard Rasmbøl, Morten Graf, Amanda
Hansen
Gæster: Tina Barmmer, Kirsten Ritz

Børn og Unge
UngiAarhus NORD
- bestyrelsen
Sagsbehandler: Rasmus Olesen
Sommer

Afbud:

Alberthe Jarvig, Emil Bang Vandborg, Knud Erik
Gissel, Leif Gjørtz Christensen, Mette Bach
Larsen, Rikke Adolf, Jonas Zacho, Lisbeth
Laursen

Referent:

E-post direkte: roso@aarhus.dk
www.ungiaarhus.dk

Rasmus Olesen Sommer

OVERBLIK – DAGSORDEN
Punkt Emne
1
Gennemgang af dagsorden – prioritering

Tid
5 min

2

Godkendelse at referat fra sidste møde
- Referatet sendes ud sammen med dagsordenen
OCN
- Med gæster: Tina Brammer, Kirsten Ritz
Forplejning
Nyt fra Ungerådet

5 min

10 min

6

Dialogmøde med Rådmand og BU udvalg d. 3. juni
- Kalenderinvitation og dagsorden til mødet følger
Valg til bestyrelsen efteråret 2019

7

Opfølgning på Bræstrup konferencen

15 min

8

Sommerafslutning for bestyrelsen

10 min

9

Evt.

10 min

3

4
5

50 min
30 min
30 min

15 min
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Uddybet dagsorden
1) Gennemgang af dagsorden – prioritering
Baggrund: Er blevet et fast punkt på dagsordenen – efter et tidligere ønske – at punkterne skal prioriteres og eventuelt flyttes rundt.
Formål: At sikre, at vi når de væsentligste punkter, samt at punkterne er relevante for
deltagerne.
Metode: Fælles drøftelse
Opfølgning: Hvert møde
Ansvarlig: Ove
Tid: 5 min. – kl. 17.00 – 17.05
Referat: Dagsordenen godkendes uden bemærkninger

2) Opfølgning på punkter fra sidste referat
Baggrund: Ifølge vores aftale skal der samles op på punkter fra sidste referat
Formål: At sikre opfølgning på punkter fra referatet fra sidste møde
Metode: Fremlæggelse og dialog
Opfølgning: Hvornår skal der følges op på de enkelte punkter?
Ansvarlig: De enkelte punktansvarlige
Tid: 5 minutter - kl. 17.05 – 17.10
Bilag: Se referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referat: Der var ikke et referat til punkt 3: Sårbare unge. Ungdomsskolekoordinator
Brian Skifter var inviteret ind til at lave en præsentation af indsatser omkring Sårbare
Unge. Der blev ikke taget beslutninger under punktet.

3) OCN
Baggrund: OCN er et af de fire flagskibe i NORD. Tina Brammer og Kirsten Ritz er
inviteret ind for at give bestyrelsen en indføring i hvordan OCN bruges i UngiAarhus
NORD
Formål: Fokus på flagskibene i UngiAarhus NORD. At understøtte de strategiske mål
i områdeudviklingsplanen
Metode: Fremlæggelse og dialog
Opfølgning: aftales på mødet
Ansvarlig: Ove Petersen
Tid: 50 minutter – kl. 17.10 – 18.00
Referat:
Tina Brammer og Kirsten Ritz præsenterer principperne bag OCN og strategien
omkring OCN i UngiAarhus NORD.
OCN bruges som et redskab til at styrke de unges selvværd ved at give dem et bevis på deres kompetencer, på baggrund af individuelle forløb og vurderinger. OCN
er ikke baseret på karakterer, hvert bevis gives til de brugere som har gennemført
forløb og vist de fornødne kompetencer, som beviset beskriver.
Bestyrelsen NORD tilbyder OCN beviser til ungerepræsentanter i næste valgperiode.
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4) Nyt fra Ungerådet
Baggrund: Ungerådet deltager på bestyrelsesmødet, og fortæller hvad der rører sig i
ungerådet NORD og i Ungebyrådet.
Formål: Vidensdeling med ungerådet. Præsentation af mulighed for OCN forløb for
unge bestyrelsesmedlemmer efter næste valg.
Metode: Fremlæggelse og dialog
Opfølgning: aftales på mødet
Ansvarlig: Ungerådet
Tid: 30 minutter – kl. 18.30 – 19.00
Referat:
Ungebyrådet
Ungebyrådet har i denne periode sendt tre indstillinger til byrådet:
•

Unge-borgerservice – bl.a. til bedre UU-vejledning

•

Bedre specialundervisning til ordblinde

•

Bedre sexualundervisning, herunder digital dannelse

Senatet
•

Senatet har afholdt en stor fest for 4. klasserne i NORD. Der var en stor succes, som senatet overvejer at gentage.

•

Senatet skal til folkemøde på Bornholm til sommer. Det giver anledning til at
sætte sig ind i de forskellige partiers holdninger og standpunkter, som en del
af forberedelserne til turen.

•

Senatet forbereder også en evaluering af tovholderne

5) Dialogmøde med BU Rådmand og BU udvalg d. 3. juni
Baggrund: Rådmanden og BU udvalget har inviteret 109 bestyrelser fra Børn og
Unge til dialogmøde d. 3. juni. FU-Leder Ove Petersen orienterer om mødets indhold.
Formål: Forberedelse til dialogmøde
Metode: Orientering
Opfølgning: Der samles op på dialogmødet på sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien
Ansvarlig: Ove Petersen
Tid: 10 minutter – kl. 19.00 – 19.10
Bilag: Dagsorden til dialogmødet fremlægges på mødet
Referat:
Bestyrelsesmedlemmerne kan selv tilmelde sig.
Link til tilmelding til dialogmøde: https://aak.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=64337
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6) Valg til bestyrelsen efteråret 2019
Baggrund: Der er valg til bestyrelsen igen til efteråret. Der pågår allerede nu et arbejde med at finde kandidater til bestyrelsen. FU-Leder Ove Petersen orienterer om
proces frem mod valget.
Formål: At understøtte proces frem mod valg til bestyrelsen 2019
Metode: Orientering
Opfølgning: Valg til bestyrelsen behandles igen på et senere bestyrelsesmøde
Ansvarlig: Ove Petersen
Tid: 15 minutter – kl. 19.10 – 19.25
Referat: UngiAarhus starter allerede nu arbejdet med at finde repræsentanter til alle 5
bestyrelser. Der udsendes en invitation til bestyrelsesarbejdet i løbet af juni.
• Alle foreninger kan stille med en kandidat som organisationsrepræsentant til
Rådmanden. Interesserede kan allerede nu henvende sig til FU-Leder Ove Petersen og høre mere om bestyrelsesarbejdet.
• Senatet inviteres fortsat til at stille med ungerepræsentanter.
• Der foretages valg blandt forældre og medarbejdere i efteråret.

7) Opfølgning på Ungdomsskolelederforeningens årsmøde
Baggrund: Bestyrelsen deltog på årsmøde i Brædstrup. Her afsættes tid til erfaringsudveksling fra mødet. Vice FU-Leder Christina Ramsbøl deler ud af egne erfaringer fra
mødet.
Formål: Erfaringsudveksling og debriefing fra årsmødet
Metode: Oplæg og dialog
Opfølgning:
Ansvarlig: Christina Ramsbøl
Tid: 15 min – kl. 19.25 – 19.40
Referat: Årsmødet gav et tilfredsstillende udbytte, fagligt og socialt.
Bestyrelsen deltager igen til årsmødet næste år.

8) Sommerafslutning for bestyrelsen
Baggrund: Bestyrelsen finder en dato og afklarer form og indhold for sidste møde inden sommerferien. Forslag til dato er d. 18., 19. eller 20. juni.
Formål: Ordentlig afslutning af 1. halvår 2019
Metode: drøftelse
Opfølgning: Formand og referent forbereder sommerafslutning ud fra drøftelserne
Ansvarlig: Ove Petersen
Tid: 10 min – kl. 19.40 – 19.50
Referat: Bestyrelsen afholder sommerafslutning d. 18. juni kl. 17-20.

9) Evt.
•

Budget 2019 præsenteres på næste bestyrelsesmøde

•

Der er medarbejderdag for UngiAarhus NORD d. 14. juni. Programmet er
målrettet personalegruppen. Bestyrelsen er velkommen, men skal ikke forvente at programmet er målrettet bestyrelsesarbejdet.
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