14. september 2020

Referat af bestyrelsesmøde UngiAarhus SYD
Tid:

Tirsdag d. 23. juni kl. 16-18

Sted:

Afholdes online over Microsoft TEAMS

Deltag i Microsoft Teams-møde

Deltagere:
Karen Balling Radmer, org. repr., formand
Christine Winding-Laurtzen, org. rep., næstformand
Heino Hermann, medarbejderrep.
Ole Ibsen, FU-leder
Titte Randvig, vice FU-leder
Mads Voegler. Medarbejder rep.
Thomas Batting, forældrerep.
Christian Obstrup Budde, org. Rep.
Fine, Ungesenatet
Caroline, Ungesenatet
Afbud:
Anne Lene Wähling, org. rep.
Marie Danø, forældrerep.
Thomas, Tovholder senatet

Ordstyrer:
Ole Ibsen
Referent:
Rasmus Sommer

Dagsorden og referat

1.

Valg af ordstyrer
Ole Ibsen er ordstyrer på mødet

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Bilag: 2020-02-26 referat bestyrelsen UngiAarhus SYD
Referatet godkendes uden bemærkninger

3.

Gennemgang og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden bemærkninger
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4.

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
Tid: 15 min
Ansvarlig: Ungesenatet
Bilag: Ingen
Referat:
•

Ungesenatet har også været ramt af Corona, men har alligevel formået at holde gang i
møderne. Der har været afslutning i Ungesenatet, og dermed er sæsonen ovre for i år

•

Ungebyrådet har løftet 3 emner op til byrådet: Tryghed i hjemmet, fejring af
mangfoldighed og en kulturdag/festival.

•

Ungesenatet har været med til at finde temaer til ungekonferencen YCFL i Aarhus i 2021.
Konferencen skal arbejde med FN’s 17 verdensmål. Senatet peger bl.a. på kultur og
integration, sexisme og fejring af mangfoldighed. Det er tydeligt at de unge hver især har
deres favorit, og det er rart at mærke at der både er plads til forskellige holdninger i
debatten, og til lidt konkurrence mellem emnerne.

Der er ros og opbakning til de unge fra bestyrelsen for deres arbejde.
5.

Drøftelse om tonen på de sociale medier
Baggrund: Det er bemærket at tonen blandt unge på sociale medier kan være meget hård. Set i

lyset af at sommeren står for døren og flere end normalt måske ikke skal nogen steder hen, så
er det et scenarie, at den hårde tone vil tage til i løbet af ferien. Bestyrelsen drøfter
situationen og handlemuligheder.
Formål: At få de unges perspektiver på hvad de oplever og på baggrund af det få en fælles

drøftelse af hvordan en hård tone omkring unges adfærd kan have betydning for den lokale
fortælling/narrativet omkring unge særligt i Coronatiden og hvordan man evt. kan fremme en
god tone i lokalområderne.
Forberedelse: ingen
Metode: drøftelse
Tid: 20 min
Bilag:
Ansvarlige: Karen Balling Radmer
Referat:
Der er en oplevelse af, at voksne har en hård tone, når det kommer til negative oplevelser med
unge. De voksne er hurtige til at generalisere og ønske konsekvenser i et ikke altid lige pænt sprog.
Denne tendens ses på sociale medier, og bl.a. idrætsforeninger møder også denne tone fra voksne
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mennesker når det opleves at unge opfører sig forkert. Ungerepræsentanterne har samme
oplevelse.
•

Det er vigtigt at de gode historier også bliver fortalt. Bestyrelsen opfordrer til at vi hjælper
hinanden med at løfte de gode historier om de unge.

•

UngiAarhus SYD har pædagoger til at køre en sommerbus rundt i distriktet 2-3 gange om
ugen for at møde de unge der hvor de er. Der kører flere andre aktiviteter hen over
sommeren, hvor der også kan sættes lys på de gode historier.

•

Bestyrelsen foreslår at bede BU kommunikation om at hjælpe de lokale institutioner med
at italesætte de gode oplevelser med unge i stedet for kun at udstille de dårlige
oplevelser.

•

Bestyrelsen vil gerne sende en orientering ud til lokalsamfundene om, hvilke tiltag der er
sat i værk overfor de unge hen over sommeren, samt en mulighed for at orientere rette
instanser om lokale forhold. Det kan f.eks. ske med en lille positiv film. FU-ledelsen laver
en opsamling på muligheder, Formandskabet følger op med formidling.

Pause
6.

Orientering om Corona-situationen
Baggrund: Corona-situationen har også påvirket FU-området. FU-Leder giver en orientering om,
hvordan Fritids- og Ungdomsskoleområdet er håndteret i perioden.
Formål: At bestyrelsen får indblik i de tiltag der er gjort på FU-området for at håndtere Coronasituationen.
Forberedelse: ingen
Metode: orientering
Tid: 10 min
Bilag:
Ansvarlige: Ole Ibsen
Referat: Det har været en tid med mange udmeldinger med korte varsler. FU-Ledelsen har ageret
efter vilkårene. Klubberne er åbnet op igen, med hygiejneregler og afstandskrav. Det går rigtig godt
efter de givne omstændigheder. Det er ikke muligt at gennemføre sommerlejre i år. I stedet
prioriteres andre lokale aktiviteter for børn og unge.
Klubberne laver dagsture og aktiviteter, ungdomsskolen laver sommerhold, der er samarbejde
med boligforeninger om andre tilbud og sommerbussen kører igen i år. Hertil har staten prioriteret
en pulje til ekstra sommerferieaktiviteter, som kan søges, hvis der opstår et lokalt behov.

7.

Orientering om forventet regnskab pr. 30. april
Baggrund: Der er lavet et forventet regnskab for UngiAarhus SYD pr. 30. april.
Formål: Bestyrelsen orienteres om økonomien i distriktet.
Metode: Orientering
Tid: 10 min.
Bilag:
Ansvarlig: Ole Ibsen
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Referat: FU-Leder samler op på forventet regnskab for UngiAarhus SYD pr 30. april. Forventet
resultat er d.d. -138.000 kr., svarende til 0,28% af budgettet. Dette betragtes som et meget fint
resultat.
Det er svært at vurdere økonomien i en coronatid, hvor driften er meget anderledes. Næste runde
af forventet regnskab ligger i september.
8.

Orientering om FU analyse og vision og strategiarbejdet i Ung i Aarhus SYD
Baggrund: Der er igangsat en analyse af FU og proces, hvor rådmanden ønsker en stærkere politisk
vision for det fritids- og ungdomspædagogiske område. Bestyrelsen skal involveres i arbejdet i
løbet af efteråret.
Formålet: at orientere bestyrelsen om indhold og status på processen og det strategisk
pædagogiske arbejde i UngiAarhus SYD.
Metode: orientering
Tid: 10 min
Bilag: FU proces og vision
Ansvarlig: Ole og Titte
Referat: FU-Leder præsenterer plan for arbejdet med ny FU-Vision. Bestyrelsen inddrages i augustseptember og der vil også ske en ungeinddragelse i løbet af efteråret. FU-Ledelsen er meget
opmærksom på at der kommer til at ske en reel inddragelse af de unge.
Arbejdet skal munde ud i en indstilling til byrådet i foråret 2021. Det er indtrykket at MBUrådmanden har store forventninger til FU-visionsarbejdet.
Bestyrelsen ønsker også en inddragelse af forældre og lokalsamfund. Begge grupper er
repræsenteret i de 5 FU-bestyrelser, og bliver derfor også hørt i Visionsarbejdet.

9.

Gensidig orientering
Formål: Punktet giver mulighed for at orientere kort (2 min) om aktuelle forhold. Forhold kan evt.
dagsordensættes på efterfølgende møde.
•

Formandsmøde for de 5 FU-bestyrelser: de 5 formænd mødes i uge 27 for at diskutere
aktuelle temaer for FU-bestyrelserne.

•

Nyt om Beder: Der er søgt og fået 800.000 kr. til renovering af den eksisterende klub.
Derfor forventer FU-Leder at klubben fortsat skal virke i de nuværende lokaler

•

Ny kvalitetsrapportering: Vice FU-Leder tager del i et udviklingsarbejde om en ny
kvalitetsmåling på FU-området. Der er bl.a. fokus på mere ungeinddragelse og mere
involvering af bestyrelserne.

10. Kommende møder
Der afholdes bestyrelsesmøde igen i september og december.
•

Bestyrelsesmøde/temamøde med rådmand om FU-vision i september

•

Rasmus Sommer sender forslag til datoer ud i september og december

Punkter til behandling
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•

Beretning og drøftelse om ungeinddragelse i praksis i SYD

•

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

•

Arbejde med FU-visionen

11. Evt.
Der er ikke punkter til evt.
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