Børn og Unge
Børn og Unge
FU Ung i Aarhus

Referat

UNGiAarhus SYD bestyrelse
11-03-2019 16:30
11-03-2019 19:00

Dato:
Tid:
Sted:

11. marts 2019
16:30 - 19:00
UngiAarhus, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.

Deltagere:

Lone Sandholdt Jacobsen
Ivan Børsting
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3 repræsentanter fra Ungesenatet
Thomas Pallesen (tovholder Senatet)

Afbud:

Christian Rundager
Søren Nielsen
Nicolai Zavilla

Fraværende:
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Rasmus Olesen Sommer

Velkomst og valg af ordstyrer

Præsentation af nye medlemmer af bestyrelsen:
 Ole Ibsen er ny Fritids- og ungdomsskoleleder i UngiAarhus SYD, og derfor
naturligt med i overgangsbestyrelsen frem til nyvalg
 Alireza Lavasani er ny medarbejderrepræsentant. Han er ansat i ungdomsskolen.
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Godkendelse af dagsorden mandag d. 11. marts 2019

Mads Seiersen er ordstyrer på mødet
Punkt 11A tilføjes: repræsentation i ansættelsesudvalg til ny vice FU-Leder i UngiAarhus
SYD
Dagsordenen godkendes i øvrigt uden bemærkninger
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Godkendelse af referat onsdag d. 30. januar 2019

Referatet godkendes i øvrigt uden bemærkninger
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Sidste nyt fra Senatet – de unge

Emner i senatet:
 Sexualundervisning: Læreplanen bør revideres og tilpasses klassetrin.
Undervisning bør varetages af eksperter udefra, da emnet er tabubelagt, og
eleverne derfor ikke vil gå ind i emnet på samme måde med faste lærere.
Sexualisterne er en god mulighed. Desværre kører sexualisterne ikke i øjeblikket,
Ungdomsskolen arbejder på at få dem i gang igen.
 Bedre UU-vejledning: De unge savner mere viden om specielt
erhvervsuddannelserne
 Dialogmøde med byrådet d. 6. marts var en god oplevelse.
 Nem-ID for unge. Senatet foreslår en hjemmeside for unge, hvor unge kan lære
om nemID, hvad det er og hvordan det bruges.
En sådan side vil kunne bruges af unge i hele landet. #videleralt
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Opfølgning på temadrøftelse - RULL i Beder

Der er truffet beslutning om at klubben i Beder skal flyttes ind på Beder skoles matrikel.
Bestyrelsesmøde i januar 2019 blev afholdt i Klubben Beder, så bestyrelsen kunne se de
lokale forhold.
Bestyrelsen finder ikke beslutningen hensigtsmæssig, og vil gerne have klarlagt en
række lokale forhold og konsekvenser. Bestyrelsen formulerer et notat som kommentar
til RULL-proces i Beder. Notatet kvalificeres i skole- og klubbestyrelse og
personalegrupper, samt fællesråd og brugere af lokaler i skole og klub udenfor normal
åbningstid i løbet af marts måned. Desuden skal indholdet verificeres af
planlægningsafdelingen.
Rådmand for Børn og Unge har åben træffetid d. 9. april. Her vil bestyrelsen forelægge
notatet.
Bestyrelsen efterspørger erfaringer fra tidligere RULL-processer i f.eks. Søndervang og
Rosenvang. Disse samles i forbindelse med et evalueringsarbejde i områderne.
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Status på sammenflytning klub og skole i SYD og SYDVEST




Højvang: Indledende møder mellem skole og klub
Harlev: Der skal laves analysearbejde i området for at understøtte en beslutning
Holme-Vestergaard: Gård med heste. Der pågår et analysearbejde med henblik på
at finde en god løsning for hestehold og de medlemmer, som nyder godt af denne
særlige løsning. Klubben får besøg af direktør og rådmand tirsdag d. 19. marts.
Her har brugere og andre interessenter mulighed for at komme i dialog.

Side 2

7

Klubtrivselsundersøgelsen 2018 - orientering

Rikke Herold orienterer bestyrelsen om resultater fra klubtrivselsundersøgelsen.
Kommentarer fra bestyrelsen:
 Unge i 4. klasse kan ikke forholde sig til flere af spørgsmålene. F.eks. ”lærer du
noget om dig selv ved at gå i klub?” giver ikke rigtig mening for medlemmerne.
o Klubpædagogerne skal være opmærksomme på medlemmernes forståelse,
og sikre at de ved hvad de svarer på.
o Forældrene skal inddrages i besvarelsen
o Fremtiden for en elev i 6. klasse er at hun skal i 7. klasse næste år. Det
giver ikke mening at spørge børn om deres fremtid.
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Status budget 2019

Der er en større ændring i budgettet til UngiAarhus. Derfor afventer man nyt budget.
9 Kort status på besparelser og organisationsændringer i Børn og Unge – ny
organisering fra 1. februar 2019
Nye BU chefer
Ny Netværkschef
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OUP 2018-2020 - Område Udviklingsplan - kort status på proces

Områdeudviklingsplanen vil fremadrettet gælde i distrikt SYD og Sydvest. Emnerne bliver
taget op næste gang på fælles medarbejderdag fredag d. 15. marts.
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Orientering

11A - repræsentation i ansættelsesudvalg til ny vice FU-Leder i UngiAarhus SYD
Ole Ibsen har fået grønt lys til at søge en vice FU-Leder i UngiAarhus SYD. Der er lavet
profil og fastlagt proces.
Ole har behov for at bestyrelsen er repræsenteret i processen. Mads Seiersen afklarer
deltagelse med forældrerepræsentanter.
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Eventuelt

Ungdomsskolen opfordrer bestyrelsen til at følge ungdomsskolens facebookside og på
andre sociale medier.
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13 Punkter til næste møde - onsdag d. 19. juni 2019 kl. 16.30 - 19.30
Orientering om økonomi/ budget 2019
Valgproces bestyrelser efterår 2019
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