
   

Side 1 af 5 

UngiAarhus NORD - Bestyrelsesmøde  

19. november 2019 – kl. 17.30-20.00  

Sted: Ellevang Fritidsklub, Tværmarksvej 20B, 8240 Risskov  

 

Deltagere:  

Ove Petersen – Fritids- og Ungdomsskoleleder 

Christina Ramsbøl – Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder 

Thomas Teglbjærg – Aarhus Forældreorganisation    

Lisbeth Lauersen – Fællesrådet Skødstrup 

Lene Christiansen – Skovbakken  

Knud Erik Gissel – Forældrerepræsentant  

Jeanette Olesen - Forældrerepræsentant 

Marianne Falck - Medarbejderrepræsentant 

Anton Kirkeby - Medarbejderrepræsentant 

Mette Jørgensen - Forældrerepræsentant 

Emil Vandborg - Ungerepræsentant 

Jonas Ry Vestergaard - Ungerepræsentant 

Mikkel Jung – DGI  

 

Afbud: 

Rikke Jensen - Ungerepræsentant 

 

Referent:  

Rasmus Sommer – UngiAarhus Fællesadministration 

  

 

Sagsbehandler 

Rasmus Olesen Sommer 

Stabsteam 

Administrative Fællesskaber 

UngiAarhus 

E: roso@aarhus.dk  

Børn og Unge 

Aarhus Kommune 

www.ungiaarhus.dk  

 

21. november 2019 

mailto:roso@aarhus.dk
http://www.ungiaarhus.dk/
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Dagsorden 

1) Fællesbillede af bestyrelsen   

 

2) De Unges Punkt 

 

Baggrund: I de tidligere bestyrelser har de unge haft deres selvstændige punkt.  

Formål: Debat om hvordan de unge bedst muligt inddrages i bestyrelsesarbejdet  

Forberedelse: Ingen 

Metode: Præsentation og dialog 

Opfølgning: Beslutning om fremadrettet dagsorden  

Ansvarlig: Ove Petersen og Emil  

Bilag: Ingen 

Referat:  

• Ungesenatet vil undersøge om der findes samtalegrupper for unge i sorg eller unge 
med problemer, ensomme m.m. Og om sådanne grupper kan oprettes i UngiAarhus 
regi. 

o Der findes indsatser for udvalgte målgrupper, forankret i klub eller i håndholdte 

indsatser. Medarbejdere i Gadeplan har faciliteret grupper i forskellige 

sammenhænge. Ungdomsskolen har kontakt til rådgivere, som kan lave 

workshops om emner. 

o Det vil være muligt at lave åbne hold i ungdomsskole-regi, eller forankre forløb i 

klubregi.  

o Der vil være behov for en aktiv indsats for at engagere og fastholde børn og unge 

i sådanne forløb, da de typisk vil være sårbare, hvis de er i målgruppen for 

forløbet. 

Bestyrelsen er positive omkring ideen, og opfordrer Ungesenatet til at vende tilbage med 

et konkret oplæg. Ungesenatet arbejder videre med muligheden for samtalegrupper. 

 

3) Kommissorium ”Ny fritidspædagogisk vision for FU” 

 

Baggrund: Kommissorium ”Ny fritidspædagogisk vision for FU” omkring analysen på FU-området 

(justeringer af nuværende FU-plan, fokus på at få flere medlemmer, samt evt. fokus på legepladserne) 

- Det skal behandles politisk i byrådet i marts-april. Der stilles forslag om at afholde inspirations-
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/informationsmøde for alle bestyrelser om UngiAarhus i januar – bestyrelseskursus - sikre inddragelse 

af bestyrelserne i den nye vision – invitere rådmand/direktør.  

Desuden opfølgning på dialogmødet med rådmanden – tilbagemelding fra bestyrelsen til rådmanden – 

forslag om at lave dialogmøder i netværksgrupperne i stedet, så fritid tages samlet  

Formål: Orientering, samt beslutning om afholdelse af fælles bestyrelsesmøde FU 

Forberedelse: Ingen, oplæg på mødet 

Metode: Debat 

Opfølgning: Aftales på mødet – herunder strategi 

Ansvarlig: Ove Petersen 

Bilag: Ingen 

Referat:  

Rådmanden for Børn og Unge har bestilt et arbejde omkring ”Ny Fritidspædagogisk vision for FU”. 

Visionen skal være klar inden 1. maj 2020. Visionen skal bygge videre på FU-planen og beskrive 

arbejdet på FU området nærmere.  

Rådmanden lægger vægt på at FU-området skal være både for de få og for de mange. Der skal både 

være plads til de særlige, de udfordrede og for alle de mange andre børn og unge.  

Der er i øvrigt en række andre arbejdspakker på FU-området under behandling. Her er fokus på 

organisering, funktioner og prioriteringer i UngiAarhus. Arbejdspakkerne skal være klar til 

behandling i byrådet til marts 2020. 

UngiAarhus arrangerer en fælles temadag for alle bestyrelser i foråret 2020. Formålet vil være at 

kvalificere bestyrelsernes arbejde, og skabe relationer på tværs af bestyrelserne. 

 

4) Kvalitetsmåling  

 

Baggrund: De nuværende kvalitetsrapporter afskaffes og der arbejdes nu på en sikring af 

kvalitetsopfølgningen på 6-18-års-området, og herunder tilsyn.  

Formål: Orientering 

Forberedelse: Læs bilag 

Metode: Orientering 

Opfølgning: Ingen 
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Ansvarlig: Ove Petersen 

Bilag: Datapakke 6-18 års området 

Referat:   

Formatet for kvalitetsrapporten gentænkes i 2020. Der er adgang til en lang række data på FU-

området. MBU vil kvalificere den måde data bruges på, og udnytte de muligheder der er for at 

finde viden i tallene; hvilke indsatser der er behov for, hvor der skal sættes ind. 

Bestyrelsen bliver inddraget i dette arbejde henover foråret. 

 

5) LU-konference Brædstrup 

 

Baggrund: Der afholdes LU Østjylland (Landsforening af Ungdomsskoleledere i Østjylland) 

konference på Pejsegården i Brædstrup fra fredag d. 21. februar kl. 13.00 til lørdag d. 22. februar 

kl. 12.00.  

Foreløbig tilmeldingsfrist start januar.  

Formål: Beslutning om bestyrelsens deltagelse, samt andre relevante parters deltagelse   

Forberedelse: Tjek kalender for den relevante dato 

Metode: Debat 

Opfølgning: Programmet udsendes når det er færdigt.  

Ansvarlig: Bestyrelsen 

Bilag: Ingen 

Referat:  
Konferencen er relevant og givende for bestyrelsesarbejdet, og en god lejlighed til at møde andre 

aktører på ungdomsskoleområdet i Østjylland. Bestyrelsen deltager derfor igen i 2020 og 

prioriterer at Fritidscenterledere, afdelingsledere og andet relevant personale fra distriktet også 

får mulighed for at deltage.   

 

6) OCN-overrækkelse  

 

Baggrund: Der afholdes OCN-overrækkelse for UngiAarhus NORD onsdag d. 8. januar fra 16.30-

19.00. Lokation: centralt i NORD. Denne overrækkelse bliver første gang, hvor alle enheder i 

UngiAarhus NORD har unge med.  

Formål: Orientering og invitation til deltagelse.  
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Forberedelse: Ingen 

Metode: Orientering 

Opfølgning: Invitation udsendes 

Ansvarlig: Ove Petersen 

Bilag: Ingen 

Referat:  

Eventet afholdes på Skæring skole. Bestyrelsen inviteres til at deltage i eventet. 

 

7) Budgetprincipper i UngiAarhus NORD 

 

Baggrund: Orientering om nuværende budgetprincipper UngiAarhus NORD 

Formål: Orientering til bestyrelsen om den kommende budgettildeling  

Forberedelse: Læs bilag  

Metode: Orientering 

Opfølgning: Budgetterne fremlægges når de er udmøntet  

Ansvarlig: Ove Petersen 

Bilag: Budgetprincipper for UngiAarhus NORD 

Referat:  

Orientering om procedure og vedtagne principper for budgettildeling. Budgettet for 2020 fordeles 

efter vedtagne principper fra byrådet og præsenteres for bestyrelsen til godkendelse primo 2020. 

 

8) Eventuelt  

 

Baggrund: Herunder kommende mødedatoer  

Referat:  

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 21. januar kl. 17.30-20.00 

Bestyrelsen inviterer gerne oplægsholdere fra distriktet ind på møderne. 

 


