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Anne Lene Wähling, org. rep.
Marie Danø, forældrerep.
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Ole Ibsen, FU-leder
Titte Randvig, vice FU-leder
Christian Obstrup Budde, org. Rep.
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Afbud:
Fine og Caroline – Ungerepræsentanter Senatet SYD/SYDVEST
Thomas, Tovholder senatet
Ordstyrer:
Ole Ibsen
Referent:
Kathrine Oddershede, UngiAarhus Fællesadministrationen

Dagsorden og referat
0.

Stort tillykke til Heino med den runde dag

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Bilag: 2020-01-09 referat bestyrelsen Ung i Aarhus SYD
Referatet godkendes.
Det besluttes at der fremover er en godkendelsesfrist på 14 dage. Så hvis der ikke er nogle
tilbagemeldinger til formanden inden for 14 dage fra udsendelse af referatet, betragtes det som
godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Der er lavet en ny dagsordensstruktur, som bifaldes og vil bruges fremover. Dagsorden godkendes.

3.

RuLL proces - Beder Fritidsklub og Ungehuset (ca. 60 min)
Baggrund: Fritidscenteret står overfor et større RULL projekt, hvor der ved indflytning på Beder
Skole skal skabes plads til attraktive fritidsmiljøer for børn og unge i alderen 10 -18 år og en stor
gruppe børn og unge med særlige behov og vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
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Dette er en del af en kommunal proces, hvor man har besluttet at klubberne skal flytte ind på
skolerne.
Rådmanden har bedt om en status.
Formål: At bestyrelsen får indblik i et konkret RULL projekt – udfordringer og muligheder.
Forberedelse: ingen
Metode: rundvisning i klubben og efter følgende orientering om sagen. Drøftelse af mulige
scenarier og konsekvenser i forhold til klubbens placering i Beder.
Bilag: Notat fra Planlægning fremlægges på mødet
Ansvarlige: Ole/Vagn, Heino og Marie

Lokalområdet i Beder ønsker at bevare Beder Fritidsklub.
Der har været en henvendelse til Rådmanden og skabt debat om hvorvidt fritidsklubben skal rulles
ind på skolen eller ej og han har været inviteret til Beder og der er indsamlet ca. 400 underskrifter
med beskrivelser om værdien i Beder Fritidsklub.
Beslutningen om at rulle klubben ind på skolen er en byrådsbeslutning, og skal derfor tages op på
byrådet, hvis den skal omstøbes.
Rådmanden beder nu bestyrelsen om en afklaring af hvorvidt der ønskes RULL i Beder eller ej.
De mulige konsekvenser af de forskellige udfald præsenteres ved FU-leder, Ole Ibsen:
Scenarie A: Sælger hele matriklen på Kirkebakken, og klubben flytter ind på skolen.
Scenarie B: Matriklen bevares i sin nuværende form. Klubben bliver og flytter ikke ind på skolen.
Omkostningen 0,3 mio. som skal dækkes af FC Beder Malling Solbjerg. Det forventes ikke at have
den store betydning for skolens økonomi.
Fritidscenterleder Vagn Palmelund fremlægger, at det er muligt at finansiere de 0,3 mio. af driften,
som er nødvendig for at kunne bevare klubben i de nuværende lokaler.
Bestyrelsen retter opmærksomhed på, at FO-klubben burde være medfinansierende på bevarelsen
af lokalerne.
Rundvisning i klubben og efterfølgende drøftelse i bestyrelsen om hvad man vil indstille til rådmand
og byråd:
•

Der er et umiddelbart ønske om at klubben forbliver i nuværende lokaler.

•

Der argumenteres for værdien af at skifte lokation mellem skole og klub, muligheden for
at have sine egne lokaler kun til klub-brug og det vigtige i at give fritiden sit eget rum og
værdi.

•

Det umistelige i en stærk musikkultur og et trygt og rart miljø for inklusion af børn og unge
med særlige behov

•

Prisen er relativt lav for at bevare noget der er så unikt, også for lokalsamfundet.
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•

Opmærksomhed på at de fordele der trækkes frem ved at flytte sammen med skolen og så
kan være indeholdt alligevel. Der er sket meget på de 10 år, der er gået siden beslutningen
om RULL blev truffet, bl.a. skolereformen, 4. klasserne i klub, og generelt er fritids- og
ungdomsskolelivet kommet mere i fokus på skolerne.

Der rettes opmærksomhed på, at det ikke er belyst ret tydeligt hvad klubben kan få af adgang til
nye faciliteter på skolen og at erfaringerne fra andre steder desværre er at adgang til
idrætsfaciliteter ikke automatisk styrkes. Dette skal ses i sammenhæng med at faciliteterne i Beder
Fritidsklub er fantastisk gode.
Det konkluderes at bestyrelsen vil indstille til at Beder Fritidsklub forbliver i de nuværende lokaler
på Kirkebakken 41.
Christine melder sig til at skrive indstillingen. Resten af bestyrelsen sender argumentation og
lignende til Christine. Stikord til indstillingen:
-

Forældreopbakning, underskrifter og mange brugere – sammenhængskraft

-

Økonomi – relativt overskueligt, som kan løftes af fritidscenteret

-

Der bliver ikke mulighed for egne lokaler og anderledes læringsmiljøer på skolen
Det umistelige

Indstillingen skal foreligge medio marts og indsendes til Ole som sørger for at fremsende den.

4.

FU analyse og vision og strategiarbejdet i Ung i Aarhus SYD (ca. 15 min)
Baggrund: Der er igangsat en analyse af FU og proces, hvor rådmanden ønsker en stærkere politisk
vision for det fritids- og ungdomspædagogiske område.
På det nyligt afholdte strategiseminar har vi ledelsesgruppen arbejdet med rådmandens vision og
de 5 fokusområder og besluttet følgende 3 strategiske indsatsområder i Ung i Aarhus SYD
-

Data – analysere og producere data, der kan understøtte det videre arbejde

-

Udvikling af metoder for ungeinvolvering mhp. at øge unges deltagelse i tilbud

-

Videreudvikling af mellemformer – med særligt fokus på brobygning af de ældste unge

Formålet: at orientere bestyrelsen om indhold og status på processen og det strategisk
pædagogiske arbejde i Ung i Aarhus SYD.
Metode: orientering
Bilag: FU proces og vision
Ansvarlig: Ole og Titte
Titte orienterede om et nyligt afholdt strategi seminar for ledelsen i Ung i Aarhus SYD, hvor der blev
arbejdet ud fra rådmandens 5 indsatsområder i FU planen:
-

FU understøtter at børn og Unge udvikler medborgerskab

-

FU inkluderer børn og Unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

-

FU appellerer bredt til alle børn og unge
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-

FU forebygger udsathed hos børn og unge

-

FU understøtter unge i overgangen fra udskolingen til ungdomsuddannelse

Rådmanden har generelt meget fokus på at der gerne må være endnu flere deltagende
medlemmer, især blandt de ældste unge. Vi har i forvejen er et godt tag i de yngste klubbørn.
Lederteamet i SYD har besluttet sig for tre indsatsområder:
-

Arbejde databaseret – kendskab til eget distrikt, statistik og udviklingspotentialer

-

Udvikling af metoder for ungeinvolvering og øget deltagelse

-

Videreudvikling af mellemformer (fx praksisskolen, tilbud for de unge der ikke kan
inkluderes i skolen).

5.

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 og kvalificering af punkter på dagsordenen generelt.
Forberedelse: Ingen
Metode: Præsentation og dialog
Ansvarlig: Thomas, Caroline og Fine
Bilag: Ingen
Punktet var aflyst, da de unge desværre ikke havde mulighed for at deltage i mødet.

6.

Klubtrivselsmåling (ca. 30 min)
Baggrund: Aarhus Kommune har siden 2015 gennemført en årlig klubtrivselsmåling blandt børn og
unge der benytter klubberne med henblik på løbende at styrke klubbernes arbejde med børn og
unges trivsel. I Syd har vi gjort en ihærdig indsats med at få svarprocenten op så målingerne giver
et retvisende billede.
Formål: Klubtrivselsmåling for SYD drøftes med henblik på at kvalificere særlige opmærksomheder
Metode: Kort gennemgang af rapporten og kvalificering med perspektiver fra unge, medarbejderog forældrerepræsentanter – særligt på deltagelse/medbestemmelse og personlig udvikling
Bilag: Klubtrivselsmålingen 2019/2020. Distrikt Ung i Aarhus SYD. Antal besvarelser 1433. Svar
procent 64,8%.
Ansvarlig: Ole og Titte
Punktet udgik, da der var behov for at udvide tiden til behandling af punkt 3.

7.

Budget 2020 (ca. 20 min)
Baggrund: På sidste bestyrelsesmøde blev principperne for økonomien godkendt. På dette møde
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forventes det, at budget 2020 kan fremlægges og at størrelserne på fællespuljerne, dermed kan
fastlægges.
Formål: at sikre bestyrelsens kendskab til økonomien i Ung i Aarhus SYD og sikre opbakning og
grundlag for at de prioriterede områder kan understøttes økonomisk.
Det anbefales, at bestyrelsen godkender oplægget og at beslutningen kan udmeldes og udmøntes i
organisationen hurtigst muligt.
Metode: Drøftelse og beslutning
Bilag: Udkast - fælles puljer ung i Aarhus Syd
Ansvarlig: Ole
Der blev orienteret om budgetprocessen i Aarhus Kommune, Børn og Unge og UngiAarhus ved
video og grafisk gennemgang v. Kathrine Oddershede.
Budgettet for UngiAarhus SYD 2020 blev præsenteret og de allerede vedtagne budgetprincipper
blev gentaget og de fælles prioriteringer for UngiAarhus SYD 2020 fremlagt til godkendelse.
Principperne for økonomien blev endelig godkendt.

8.

Målsætning for bestyrelsens arbejde i 2020/2021 – opfølgning fra sidste møde (ca. 20 min)
Baggrund: Dette punkter er en opfølgning fra sidste møde, hvor det blev besluttet at indramme et
par målsætninger for bestyrelsens arbejde de kommende to år.
En konkret målsætning kunne bl.a. være at skabe møder, hvor unge og voksne deltager ligeværdigt
og hvor der eksperimenteres med mødeformer, der understøtter dette.
Formål: at skabe en fælles forventningsafstemning i bestyrelsen og udad til i organisationen.
Metode: drøftelse og beslutning
Bilag: 2020-01-09 referat bestyrelsen Ung i Aarhus SYD
Ansvarlig: Bestyrelsen
Bestyrelsen drøftede og følgende kommentarer blev opsamlet af referenten:
-

Bestyrelse i øjenhøjde - dialog med distriktet og interessenter

-

Relevans – eksistensberettigelse.

-

Bygge bro på tværs af distriktet og UngiAarhus

-

Bestyrelsen kunne tage ud på informationsmøder for nye forældre, ved opstart at nyt
skoleår

-

Få input fra lokale forældreråd i SYD

-

Medskabende/understøtte bæredygtige lokalområder

-

Skabe livsduelighed hos de unge – fremtidige frivillige

-

Medborgerskab

Formandskabet laver et bud på en formulering inden næste møde, hvor det dagsordensættes igen.
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9.

Gensidig orientering
Formål: Punktet giver (hvis der er tid til overs) mulighed for at orientere kort (2 min) eller orienter
via bilag så bestyrelsen kan holde sig orienteret om dette og hint. Kan evt. dagsordensættes på
efterfølgende møde.
-

Høringssvar fra bestyrelsen vedr. kvalitetsrapport (bilag)

-

Høringssvar fra Lokalt MED Udvalg vedr. indeklimastrategi (bilag)

-

Nyt tiltag i Ungdomsskolen ”Praksisskolen” (bilag)

-

Udfordringer på vores nye hjemmeside https://ungiaarhus.aarhus.dk/,

-

STEAM strategi på vej i Aarhus kommune https://detvigoer.aarhus.dk/steam-i-aarhus/hvorforsteam/,

-

Bydækkende Ung i Aarhus aktiviteter (bilag)

10. Punkter til næste møde og boblere
a.

Beretning og drøftelse om ungeinddragelse i praksis i SYD

b.

Målsætning for bestyrelsens arbejde i 2020/2021 – evt. data på bruger-/forældreråd i SYD

Deadline for yderligere punkter til dagsordenen er d. 4. maj til Ole eller Karen
Næste møde d. 19.5. kl. 17-20 afholdes i Klub K´s midlertidige ungdomsklub lokale i Lyseng,
Lysengvej 4A, 8270 Højbjerg
11. Evt.
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