17. november 2020

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde UngiAarhus SYD
Tid:

Mandag d. 14. september kl. 16-19

Sted:

Afholdes online over Microsoft TEAMS

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
Thomas Batting, forældrerep.
Anne Lene Wähling, org. rep.
Afbud:
Mads Voegler. Medarbejder rep.
Christian Obstrup Budde, org. Rep.
Fine, Ungesenatet
Caroline, Ungesenatet
Marie Danø, forældrerep.
Thomas, Tovholder senatet
Referent:
Kathrine Oddershede

Dagsorden og referat

1.

Valg af ordstyrer
Ole Ibsen er valgt

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Bilag: 2020-06-23 referat bestyrelsen UngiAarhus SYD
Godkendt

3.

Gennemgang og godkendelse af dagsorden

Christian Budde trækker sig fra bestyrelsen, da han stiller op som borgmesterkandidat.

4.

De unges punkt – Udgår da de unge har meldt afbud
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.
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Formål: Orientering om de unges fokus og kvalificering af punkter på dagsordenen generelt.
Forberedelse: Ingen
Metode: Præsentation og dialog. Under punktet vil Senatets organisering og placering i ”systemet”
blive gennemgået
Tid: 15 min
Ansvarlig: Ungesenatet / Titte
Bilag: Ingen
Referat:
De unge vil gerne deltage, men der vælges et nyt senat ifm. valg til Børn- og Ungebyrådet, så de vil
også gerne gøre plads til nye.
Der holdes fast i de to unge, og gøres også plads til nye.
Det besluttes at der skal laves en præsentation af ungdomsarbejdet, senatet, B&U-byrådet og lign.
på bestyrelsesmøde.
5.

Målsætning for bestyrelsens arbejde i 2020/2021
Baggrund: Bestyrelsen har aftalt på tidligere møde at der skal laves en målsætning for hvad
bestyrelsen vil nå i denne bestyrelsesperiode. Punktet genstartes!
Formål: Kvalificering af bestyrelsens arbejde
Forberedelse: Alle har på forhånd overvejet elementer til målsætningen!
Metode: Drøftelse
Tid: 15 min
Bilag: Tegning om bestyrelsens arbejde.
Ansvarlige: Karen og Christine
Referat:
-

Engagement i lokale fællesskaber – også afspejlet i budgettet.

-

”Ud og være pop op”

-

Gennemsigtighed – tydelighed om tilbuddene – fremme forståelse for forældrene til
målgruppen

-

Mindre politikker – og mere forskel lokalt – hvor kan vi flytte noget – gøre en forskel

-

Definerer os selv: Vision for hvad bestyrelsen kan bruges til – hvad er det vi skal – hvordan
bidrager bestyrelsen til fritids- og ungdomsskolearbejdet i Aarhus

-

Levende fællesskaber – tilbud for alle

-

Skabe rum for at de unge kan komme med ”det som er vigtigt for dem” ind i visionsarbejdet
og generelt

-

Skabe synlighed om bestyrelsen og hvad den kan – fx ligesom i Beder

-

Påvirke politiske systemer, så de bliver mere opmærksomme på børne- og de unges virkelig –
konsekvens fortællinger – hvad skaber de politiske strømninger
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6.

Projekt 10. kl. Et samarbejde mellem Rundhøjskolen og UngiAarhus
Baggrund: 18 unge manglede akut ved skolestart en plads i 10 kl. UngiAarhus har påtaget sig
opgaven og giver nu de unge en fantastisk livsmestrings-opstart op HVG - indtil skole bliver klar til
at sluse eleverne ind.
Formål: Orientering og spørgsmål.
Forberedelse:
Metode:
Tid: 15 min
Bilag:
Ansvarlige: Ole
Referat:
UngiAarhus SYD og SYDVEST blev kontaktet, fordi der manglede plads til én 10. klasse. Man havde
ikke været opmærksom på at der var behov for en ny klasse. UngiAarhus har derfor påtaget sig
opgaven frem til efterårsferien (opr. 1. okt.), hvor Rundhøjskolen er klar.
Den 10. klasse er startet op med undervisere fra ungdomsskolen, og lokaler på Holme Vestergård.
Det går godt, antallet er steget fra 18 til 24, og de unge møder op. Det er en succes. Der er fokus på
livsmestring, anerkendelse, ”det er godt du er her”, fællesskab og MOVE-perspektiv.
Undervisningen og fagene bliver koblet på løbende, men fortsat fokus på livsduelighed.
Det er UngiAarhus - Ungdomsskolen SYD/SYDVEST der løfter opgaven.

Pause
7.

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:
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UngiAarhus SYD har ikke været helt nedlukket, da der har været nødpasning i distriktet. I maj er
der blevet åbnet op igen stille og roligt, og efter sommerferien er der åbnet op igen.
Administrationen og Ole og Titte er først lige vendt tilbage til arbejdspladsen på Grøndalsvej.
Der har endnu ikke været smitte konstateret i nogen af klubberne/ungdomsskole i SYD, der har
dog været på nogen af de lokale skoler.
Der har været daglige udmeldinger på hvert område, og der har været sendt drejebøger ud med
retningslinjer løbende.
Der er gjort erfaringer med online møder, beredskab og lignende, og disse erfaringer vil blive taget
med i arbejdet fremover.
Det er problematisk at medarbejdere og medlemmer skal testes hver gang der er de mindste tegn
på symptomer, og ventetiden på test er lang.
Der har været meget fokus på udendørs aktiviteter.
Der er fremgang i især antallet af de unge medlemmer, og 4. klasserne er også godt repræsenteret.
5.- og 6. klasserne er dårligst repræsenteret.

8.

Orientering om forventet regnskab medio september
Baggrund: Der er givet økonomiske puljer til corona-udgifter, bygninger og sommerferieaktiviteter.
Der har netop været regnskabsopfølgning for UngiAarhus SYD. Der orienteres om forventet
resultat for indeværende år.
Formål: Bestyrelsen orienteres om økonomien i distriktet.
Metode: Orientering
Tid: 10 min.
Bilag:
Ansvarlig: Ole Ibsen
Referat:
Der har været regnskabsopfølgning i sidste uge, og det forventede resultat for UngiAarhus SYD
2020 fremlægges. Se bilag.
Der er blevet reguleret for coronaudgifter. Nogle udgifter til corona er blevet refunderet, men
samtidig har UngiAarhus skulle betale solidarisk for de mange udgifter til corona der har været i
Børn og Unge. Samlet set er der blevet trukket 143.000 kr. ud af UngiAarhus SYD.
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Opmærksomhed på at det er svært at få budgettet til at hænge sammen i Skåde-KragelundMårslet.
9.

Orientering om FU analyse og vision og strategiarbejdet i UngiAarhus 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, herunder igangværende ungeinddragelsesproces.
Formålet: at orientere bestyrelsen om indhold og status på processen og det strategisk
pædagogiske arbejde i UngiAarhus SYD.
Forberedelse: Hvis materialet er færdigt inden bestyrelsesmøde bør det være gennemlæst.
Metode: orientering
Tid: 20 - 40 min
Bilag: Spørgeguide til ungeinddragelse, samt FU proces og vision, hvis det er sendt ud.
Ansvarlig: Ole og Titte
Referat:
Der har været formandskabsmøde i bestyrelserne i UngiAarhus. Der mangler en højere grad af
inddragelse. Det der er lagt op til, er nærmere legitimeringsproces. Tidsplanen er for presset. Der
er ønske om at lave både distrikts-høringssvar og samlet høringssvar fra alle bestyrelserne. Der er
både møde med rådmanden, og der kommer også senere en høringsrunde.
Der er en ungeinddragelsesproces i gang, og deres stemmer kommer også ind i det. Der er lavet
otte forskellige interviews med udsatte unge, mellemformer, udskoling, indskoling osv.
-

Skrivet er meget akademisk.

-

Der skal være plads til at de unge bare kan være unge og hænge ud, uden at de bliver ”puttet i
kasser” – møde dem der hvor de er.

-

Vende retorikken om – så UngiAarhus træder ind på de unges arena, og ikke de unge der
træder ind i UngiAarhus’ arena.

-

Samspillet med foreningslivet, og muligheden for mødes på tværs af årgange. Overlevering
mellem årgangene.

-

Ønske om flere konkrete anbefalinger. ”Mere kød på”.

-

Ønske om at inddrage de unge fra bestyrelsen til at lave høringssvar.

-

Visionen spænder bredt – hvad synes bestyrelsen i SYD er vigtigst?

-

Definition af bydækkende – afklaring

Det er overvældende. Blive skarpere på (sammen med rådmanden) hvad det er visionen vil, hvordan
bestyrelsen bedst kan kvalificere den (hvor de skal bruge deres krudt) og hvordan den følger bestyrelsens
lokale målsætning.

10. Møde med rådmanden d. 28. sep 2020, 18.30-21.00
Baggrund: Der er indkaldt til fælles møde med rådmanden for alle bestyrelserne i UngiAarhus. Der
orienteres om formålet, og bestyrelsens rolle på mødet skal drøftes.
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Formål: Forberede bestyrelsen til møde med rådmanden.
Forberedelse: Hvis der er fremkommet dagsorden og bilag til møde med rådmanden læses det
inden bestyrelsesmødet.
Metode: Drøftelse
Tid: 20 - 40 min
Bilag:
Ansvarlige: Ole
Referat:
Opmærksomhed på at rådmanden ikke deltager på hele mødet, godt at have ”skøts” klar til når
han er der.
Strategi for mødet vendes. Medarbejderrepræsentanterne ønsker ikke at være talere.
Karen tager ordstyringen for bestyrelsen, men god støtte/forventningsafstemning fra resten af
bestyrelsen.

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

Beder – der nyt fra rådmanden ang. underskrift ifm. RULL-proces – ikke endnu.

-

Ønske om at lave ”UNG” oversigt – aktivitetskalender - over hvilke muligheder der er for de
unge ift. aktiviteter i lokalområderne. Husk evt. ungdomsskolen.

-

Boligorganisationer ser at der er behov for at få samlet beboerne og kunne orientere dem om
hvad der foregår i områderne.

-

Kolt-Hasselager døjer med unge mennesker der mødes uhensigtsmæssigt på skolen. Der laves
et borgermøde, hvor man forsøger at tage hånd om problemet. Der er inviteret unge ind til
dialogen i samarbejde med skolen og klubben.

12. Kommende møder og punkter
Datoer:
-

24. sep – Temaaften om bestyrelsernes arbejde v. Bo Dyregaard, 17.00-20.00, Godsbanen.

-

28. sep – Møde med rådmanden, 18.30-21.00, Jægergårdens Kantine.

Forslag til næste møde:
-

14. dec 2020 – Klubben Rundhøj – fysisk møde inkl. forplejning

Punkter til behandling på kommende møder:
-

Kvalitetshjul
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-

Høringssvar

-

præsentation af ungdomsarbejdet, senatet, B&U-byrådet og lign. + "pixi-bog" som bilag Michael Dam inviteres

13. Evt.
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