
  
  

    

  
 

 

  
  
     

  
 

 
  

      
   

  
 

 
 

  
 
 

     

 

          
 

         
       

 
       

          
 

          
 

         
 

  

30-01-2019 16:30

30-01-2019 19:30

Børn og Unge 
Børn og Unge 
FU Ung i Aarhus 

Referat 

UNGiAarhus SYD bestyrelse 

Dato: 
Tid: 

30. januar 2019
16:30 - 19:30

Sted: Beder Fritidsklub, Kirkebakken 41, 8330 Beder

Deltagere: Lone Sandholdt Jacobsen 
Christian Rundager 
Marie Danø 
Heino Hermann Krüger 
2 unge fra Senatet (Adam og Bertram) 
Thomas Pallesen (tovholder Senatet) 
Mads Erik Seiersen 
Rikke Herold 

Afbud: Niels Bjørnø 
Ivan Børsting 
Alireza Kouhi Lavasani 
Søren Nielsen 
Nicolai Zavilla 

Gæster: Vagn Aage Palmelund til punkt 6 

Referent: Kathrine Oddershede 

1 Rundvisning i Beder Fritidsklub v/ fritidscenterleder Vagn Palmelund 

Bestyrelsen vises rundt i de fysiske rammer i Beder Fritidsklub 
2 Velkomst og valg af ordstyrer 

Velkomst ved Mads. Mads vælges til ordstyrer. 

3 Godkendelse af dagsorden onsdag d. 30. januar 2019 

Godkendt 

4 Godkendelse af referat mandag d. 7. november 2018 

Godkendt 

5 Sidste nyt fra Senatet – de unge 

Adam og Bertram 



 

                     
               
      

     
            

       
                

   
                 

 

    
                 

   
           

       
                

           
 

               
    

                
 

 
               

                   
                 

                    
                 
        

              
                 

                  
                     

                   

                 
                

                   

Mødes ca. én gang om måneden. Arbejder på at skabe et samarbejde med ”Sager Der Samler”, i et forsøg på at 
skabe andre kommunikationsveje end gennem byrådet. Arbejder også mere konkret med sager som kan tages 
videre til Børne og Unge Byrådet. 

Unges kendskab til egne rettigheder 
- Mulighed for Borgerservice for unge på kommunens/ UngiAarhus hjemmeside – rettigheder ved 

ungearbejde, vejledning i brug af NemID, e-Boks, SKAT 
- Idéen er tidligere fremlagt på bestyrelsesmødet i Syd, men er nu specificeret yderligere med henblik på 

fremlæggelse for Byrådet 
- Arbejder videre med konkrete problematikker i hvordan man får de unge til at gå ind og søge 

informationen 

Tilgængeligheden af samtaler med UU-vejleder 
- Opmærksomhed på problematikken i at det kan være svært for nogle unge at få adgang til (samtaler 

med) deres UU-vejleder. 
- Muligheden for at få øget mulighed for privat spørgsmålsstilling til UU-vejlederen 
- Vil fremme unge mulighed for kvalificeret uddannelsesvalg 
- Lige nu mest fokus på individuelle samtaler for ikke-uddannelsesparate – vil gerne have mere fokus på 

muligheden for individuelle samtaler for uddannelsesparate unge (skal egentlig varetages af 
ressourcepersoner). 

De unge opfordres til at kontakte lederen for UU, samt undersøge muligheden for at kontakte 
ressourcepersoner (med hjælp fra bestyrelsen). 

6 Temadrøftelse – RULL i Beder samt kort status på de andre RULL i 
UngiAarhus SYD 

Denne drøftelse er opstået på baggrund af forældrerepræsentant Marie Danø (fra Beder) som finder det 
bekymrende at man med beslutningen om at klub og skole skal flytte sammen vil skulle sige ”farvel” til de 
unikke rammer for fritiden for de unge i Beder Fritidsklub samt Ungehuset i Beder-Malling. Marie giver udtryk 
for at det kan være svært at forestille sig at man kan genskabe de bedste pædagogiske rammer på Beder Skole 
for fritidstilbuddet, når man se på de unikke rammer som er på Kirkebakken 41. Rammerne har bestyrelsen 
fået vist frem på den tidligere rundvisning i dag. 

Særligt de unikke muligheder for at bevare de muligheder for aktiviteter (musiklokaler, gokart, skydning), 
fysiske rammer (ramper, graffiti og lign) som hører til klubmiljøer og som giver et vigtigt miljøskifte mellem 
skole og klub – især for udsatte børn og unge. Karakteristika som særligt gør sig gældende for rammerne 
omkring Beder Fritidsklub. De unge byder ind med at man risikerer at miste den klubkultur der er i at være en 
fritidsklub, at det skal være noget andet end at gå i skole for at man kan engagere de unge. 

Bestyrelsen diskuterede hvordan de kan forholde sig til beslutningen, og se på om man som bestyrelse kan 
påvirke de beslutninger som er taget i Byrådet – for at understøtte varetagelsen af den fritidspædagogiske 
kerneopgave bedst muligt. Det er både i Beder – og også andre steder i SYD, som bestyrelsen har ansvaret for. 
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6 Temadrøftelse – RULL i Beder samt kort status på de andre RULL i 
UngiAarhus SYD 

Denne drøftelse er opstået på baggrund af forældrerepræsentant Marie Danø (fra Beder) som finder det 
bekymrende at man med beslutningen om at klub og skole skal flytte sammen vil skulle sige ”farvel” til de 
unikke rammer for fritiden for de unge i Beder Fritidsklub samt Ungehuset i Beder-Malling. Marie giver udtryk 
for at det kan være svært at forestille sig at man kan genskabe de bedste pædagogiske rammer på Beder Skole 
for fritidstilbuddet, når man se på de unikke rammer som er på Kirkebakken 41. Rammerne har bestyrelsen 
fået vist frem på den tidligere rundvisning i dag. 

Særligt de unikke muligheder for at bevare de muligheder for aktiviteter (musiklokaler, gokart, skydning), 
fysiske rammer (ramper, graffiti og lign) som hører til klubmiljøer og som giver et vigtigt miljøskifte mellem 
skole og klub – især for udsatte børn og unge. Karakteristika som særligt gør sig gældende for rammerne 
omkring Beder Fritidsklub. De unge byder ind med at man risikerer at miste den klubkultur der er i at være en 
fritidsklub, at det skal være noget andet end at gå i skole for at man kan engagere de unge. 

Bestyrelsen diskuterede hvordan de kan forholde sig til beslutningen, og se på om man som bestyrelse kan 
påvirke de beslutninger som er taget i Byrådet – for at understøtte varetagelsen af den fritidspædagogiske 
kerneopgave bedst muligt. Det er både i Beder – og også andre steder i SYD, som bestyrelsen har ansvaret for. 

Bestyrelsen diskuterede hvad der særligt gør fysiske rammer i nuværende Beder Fritidsklub unikke samt om 
der ligger erfaringer/ data/ empiri fra andre sammenflytninger klub og skole – som påvirker den 
fritidspædagogiske kerneopgave – eks. medlemstal, trivsel og de unges oplevelser. 

Bestyrelsen spurgte ind til de grundlæggende tanker bag sammenflytnings beslutningen. Mads svarede at det 
vil han være undersøgende på, og at det, som han ser det, bl.a. er: 

- Arealoptimering – bedre udnyttelse af kommunale bygninger 
- Besparelser – når man kan flytte en klub sammen med skole og opsige lejemål/ sælge bygninger – som 

eks. Beder Fritidsklub 
- Pædagogisk vinkel – nærhedsprincippet mellem skole og klub (fysisk), afføder pædagogisk nærvær og 

forventeligt tættere samarbejde mellem pædagoger og lærere 

Mads pointerede at fritidsområdet udfordres på at de unge opleves anderledes miljøer til fritid når skole og 
klub flytter sammen – og, med Mads’ blik, lykkes bedre nogle steder end andre. 

Bestyrelsen bad Mads om at forberede et skriv til bestyrelsen til næste gang som kvalificerer ”hvad er tankerne 
bag sammenflytninger” samt hvad sammenflytninger kan have af indflydelse på det gode fritidsmiljø (hvor der 
er meget fokus på (aktiviteter, fri tid (set i forhold til de krav som stilles i skolen), alternative 
udfoldelsesmuligheder, miljøskift, etc. Og samtidigt redegøre for empiri fra tidligere sammenflytnigner. 

Bestyrelsen vendte om det kunne være en ide at Mads inviterer den nye direktør til Beder så han kender 
historien og situationen – og de optagetheder som bestyrelsen har. 
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Bestyrelsen drøftede at de bør forholde sig til sammenflytninger generelt og ikke kun Beder, da de er en 
bestyrelse om varetager bestyrelsesarbejdet for et helt område. 

7 Status på besparelser og organisationsændringer i Børn og Unge – ny 
organisering fra 1. februar 2019 

- Orientering om udpegnings proces og organisationsændringer ved Mads. 
- Toke (FU-chef) stopper d. 31.01.2019 
- Ole Ibsen bliver ny FU-leder i Sydvest. Han kommer fra en stilling som områdechef i Børn og Unge 
- Der er kommet ny administrativ leder: Anette Elsborg, som kommer fra et job som kontorchef i 

Pladsanvisningen 
- Bestyrelsen bliver fra 01.02.2019 bestyrelse for både område SYD og SYDVEST indtil der er 

bestyrelsesvalg. Ole Ibsen deltager fra næste møde. 

8 APV 2018 – kort orientering 

Samlede medarbejderrapport 

- Social kapital – relationer til nærmeste ledere og mellem medarbejdere – man har en vision om at 
hæve den 

- Fælles kommunalt fokus på at forhindre medarbejdere der udsættes for trusler, vold og chikane. 
- Opmærksomhed på at APV’en er lavet i en omstruktureringstid 

Lederrapport: 

- Den sociale kapital er nedadgående 
- Oplevelsen af retfærdighed er faldende – dog har flere fritidscenterledere siden sagt at de ikke 

genkender sig selv i resultaterne af lederrapporten 
- Der må igen tages højde for at det er givet i en omstruktureringstid 
- Bestyrelsen bemærker at retfærdighedsfølelsen også kan handle om 

gennemsigtighed/gennemskuelighed, end om reel retfærdighed – og at det muligvis er det der 
afspejles i lederrapporten 

9 Klubtrivselsundersøgelsen 2018 - kort orientering 

Punktet skydes til næste møde 

10 Forventet regnskab 2018 og budget 2019 

Regnskab 2018: 

- Det orienteres om regnskabet for 2018. Der er overskud i alle fritidscentre undtagen Rosenvang-
Stavtrup, som er blevet ramt af en uforudset specialklasseregulering. 

- Der indstilles til at alle for deres fulde overskud med over, da de overskud der ligger ud over 5%-
princippet i år er hensat til formål som der spares op til. Det vedtages. 
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- Der indstilles til at Rosenvang-Stavtrup får dækket deres underskud af fælles, og derfor kan starte for 
nul ved overgang til den nye struktur. Det vedtages. 

Budget 2019: 

- Der orienteres om budgetprincipperne og fordelingsprincipperne. 

11 OUP 2018-2020 - Område Udviklingsplan - kort status på proces 

Punktet skydes til næste møde 

12 Orientering 

Ingen orientering 

13 Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt 

14 Punkter til næste møde - mandag d. 11. marts 2019 kl. 16.30 - 19.00 

Opsamling på temadrøftelse RULL 
Klubtrivselsundersøgelsen 2018 
OUP 2018-2020 - Område Udviklingsplan 
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