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UngiAarhus NORD - Bestyrelsesmøde og Nytårskur  

21. januar 2020 – kl. 17.30-20.00 

Sted: Kaløvig Badehotel  

Deltagere:  

Lisbeth Lauersen – Fællesrådet Skødstrup – Formand  
Knud Erik Gissel – Forældrerepræsentant – Næstformand  
Ove Petersen – Fritids- og Ungdomsskoleleder  
Christina Ramsbøl – Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder  
Thomas Teglbjærg – Aarhus Forældreorganisation  
Lene Christiansen – Skovbakken  
Marianne Falck - Medarbejderrepræsentant  
Anton Kirkeby - Medarbejderrepræsentant  
Mette Jørgensen - Forældrerepræsentant  
Emil Vandborg - Ungerepræsentant  
Rikke Jensen - Ungerepræsentant  
Jonas Ry Vestergaard – Ungerepræsentant (suppleant) 
Mikkel Jung – DGI  

Afbud: 

Jeanette Olesen - Forældrerepræsentant  

 

Referent:  

Kathrine Oddershede – Stabsteamet, UngiAarhus Fællesadministration 
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Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde   

Godkendes 

 

 

2) De Unges Punkt 

 

Baggrund: Bestyrelsen arbejder sammen med Ungesenatet om at styrke ungedemokratiet i distriktet. 

De unge har her mulighed for at præsentere temaer fra senatets og ungebyrådets dagsorden. 

Formål: Orientering om de unges fokus, samt opfølgning på forslag om ungdomsskolehold for sårbare 

unge. 

Forberedelse: Ingen 

Metode: Præsentation og dialog 

Opfølgning: Opfølgning på status  

Ansvarlig: Ove Petersen og Emil, Rikke og Jonas 

Bilag: Ingen 

 

Forslag om ungdomsskolehold for sårbare:  

- Der har været drøftet på senatsmøde, og der var opbakning fra senatet og bestyrelsen. 

- Der bliver arbejdet videre med det i senatet. Ungerepræsentanterne melder ind når de er klar, så 

ungdomsskolen kan iværksætte det.  

 

Yderligere efterspørgsel fra senatet:  

- Muligheden for at få et tilbud om hjælp til eksamensangst  

- Der har tidligere været et tilbud - ”Mentalisering”, samt fagfagligt eksamensboost  

- Ove undersøger mulighederne med ungdomsskolen i NORD – gerne inden forårseksamenerne – 

Malthe og Nanna, samt BU-byråds borgmesteren   

- Der stilles forslag om evt. at lave et mental-forløbshold, der sigter bredere end blot eksamensangst.  
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3) ORIENTERING: 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) skal 

behandles politisk i byrådet i marts-april.  

Der stilles forslag om at afholde inspirations-/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, opfølgning om afholdelse af fælles bestyrelsesmøde på FU området. 

Forberedelse: Læs bilag 

Metode: Debat 

Opfølgning: Aftales på mødet – herunder strategi 

Ansvarlig: Ove Petersen 

Bilag: FU proces og vision 

 

Der er nedsat arbejdsgrupper for at arbejde på en ny FU-vision, på baggrund af FU-analysen.  

Der er et ønske om at FU står skarpere, og bliver mere defineret.  

Der er lavet fem fokuspunkter for visionen, fra rådmandens side. (Se bilag).  

Derudover er der nedsat fem opmærksomheder, som skal være indeholdt:  

- Demokrati – ungeinddragelse  

- UngiAarhus for alle  

- Udsatte og sårbare  

- Fritiden har værdi i sig selv  

- Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse  

 

Der arbejdes på at lave et dialogmøde mellem alle bestyrelserne i UngiAarhus og rådmanden, omkring FU-

visionen. Formanden for bestyrelsen i SYDVEST har teten på det. Derudover bliver der en 

inddragelsesproces for de unge gennem senaterne.  

Der spørges ind til FO-klubberne. Rådmanden er modstander af klubberne, men de er ikke en del af 

rådmandens magistrat.  
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4) Udtalelse vedrørende kvalitetsrapport på 6-18 års området 

 

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

kvalitetsopfølgningen på 6-18-års-området, og herunder tilsyn. Bestyrelsen har mulighed for at 

kommentere på forslag til ny kvalitetsopfølgning. 

Formål: Plan for udarbejdelse af evt. udtalelse 

Forberedelse: Læs bilag 

Metode: Dialog og beslutning 

Opfølgning: Ingen 

Ansvarlig: Ove Petersen 

Bilag: Høringsbrev, Udkast til kvalitetsrapport, Bilag: obligatoriske oplysninger i kvalitetsrapporten. 

 

Der er mulighed for at lave høringssvar på det udsendte udkast til nye kvalitetsrapporter.  

Der lægges op til at alle bestyrelsesmedlemmer læser materialet, og melder tilbage hvis de har nogle 

opmærksomheder der skal svares på.  

Formandsskabet samler op på indkomne forslag og udformer et evt. høringssvar.  

De store ”gamle”, to-årige kvalitetsrapporter er afskaffet, man har lavet udkast til denne lettere udgave 

med et helhedsperspektiv på aldersgrupperne (6-18 års området). FU er i denne henseende lagt ind under 

skolerne, og fylder derfor ikke ret meget i de nye rapporter, ift. de meget datatunge skoler. Udover den 

store rapport vil der være underliggende detailrapporter, hvor FU og distrikt NORD vil kunne trækkes ud.  

Der spørges ind til klubtrivselsmålingen. Den foregår hvert år i december, hvor hvert enkelt klubmedlem 

svarer på tilfredsheden med at gå i klub. Målingen er regeringsbesluttet, og kan ikke påvirkes af FU Aarhus.   

Der er ingen trivselsmålinger til ungdomsskolen.  

Der stilles forslag om at lave spørgeskemaer i skoletiden, hvor spørgeskemaet starter med at skille dem fra 

hinanden, så dem der går i klub svarer på klubspørgsmål, og dem der ikke går i klub svarer på andre 

spørgsmål om hvorfor de ikke går i klub.  

Der gøres opmærksom på manglende sammenhæng i teksten, og at layoutet er kedeligt og rodet. Man kan 

ikke læse hvert afsnit hver for sig.  
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5) ORIENTERING om deltagelse LU-konference Brædstrup 

 

Baggrund: Der afholdes LU (Landsforening af Ungdomsskoleledere) - 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: Orientering om bestyrelsens deltagelse, samt andre relevante parters deltagelse   

Forberedelse: Tjek kalender for den relevante dato 

Metode: orientering 

Opfølgning: Konferencen evalueres efterfølgende  

Ansvarlig: Bestyrelsen 

Bilag: Program for LU konferencen 

 

Bestyrelsen har fået mulighed for deltagelse, og mange har meldt sig, herunder også de unge fra 

bestyrelsen. Der bliver arrangeret en bus for de unge.  

Programmet er sendt ud med dagsordenen.  

Stabsteamet sender en deltagerliste rundt. Der deltager 23 fra NORD.  

 

6) Økonomi – status 2019 og forventninger 2020 

 

Baggrund: Regnskab for 2019 nærmer sig sin afslutning og Budget 2020 er ved at falde på plads. 

Formål: Orientering til bestyrelsen om status for regnskab og den kommende budgettildeling  

Forberedelse:  

Metode: Orientering 

Opfølgning: Budgetterne fremlægges når de er udmøntet  

Ansvarlig: Ove Petersen 

Bilag: 

 

Budgettet 2020 er forsinket grundet Budget- og Regnskabsafdelingen.  
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- Budgettet er tæt på uændret ift. sidste år, da fremskrivningerne er større end besparelserne.  

- Besparelserne rummer bl.a. finansiering af Midtbyklubben, genindførelse af Nedsat Kontingent, 

finansiering af MOVE og fortsatte besparelser som følge af omstrukturering.  

Regnskab 2019 er næsten afsluttet, og der et fint resultat og stadig mange opsparede midler grundet 

udskudte RULL-processer – Trige, Hårup, Lisbjerg, Ellevang, Elsted, Lystrup m.fl.  

Der orienteres om status på RULL-projekterne.  

 

7) Eventuelt  

 

Baggrund: Herunder kommende mødedatoer  

Formål:  

Forberedelse: 

Metode: Debat 

Opfølgning: 

Ansvarlig:  

Bilag: 

 

Næste møder: 25-03-2020 og 17-06-2020.  

 


