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Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag: referat fra sidste møde 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. De unges punkt – orientering fra UngeSenat og BU byråd 

4. Høringssvar til FU-visionen 

Drøftelse af høringsmateriale 

Høringsfase: d. 01.12.2020 – 13.01.2021 

Bilag: Høringsmateriale, eftersendes 

5. Høringssvar – Kvalitetsopfølgning  
Drøftelse af høringsmateriale: Hvad betyder materialet for bestyrelsens 

arbejdsmængde; Hvad betyder dette for kvaliteten af tilbuddet til børn 

og unge; andre perspektiver 

Høringsfase: d. 16.11.2020 – 18.12.2020 

Bilag: Høringsmateriale, eftersendes 

6. Orientering om Covid-19g 

7. Orientering om 10. klasse  

Bilag: Evaluering af projektet 

8. Dialogmøde med MBU rådmand 

Forberedelse til dialogmøde d. 9. december 

Bilag: Dagsorden til dialogmødet, eftersendes. 

9. Møder frem til sommerferien 2021 

10. Punkter til næste møde 

11. Evt.  

Juletraditioner på klubområdet i en coronatid 

  

 

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

Deltagere 

• Ole Ibsen 

• Titte Randvig 

• Anne-Lene Wahling 

• Thomas Batting 

• Christine Winding-Lauritzen 

• Karen Radmer 

• Caroline Skriver 

• Fine Vestergaard 

 

Afbud 

• Heino Hermann 

• Marie Danø 

• Mads Voegler 

• Benjamin 

Referent: Rasmus Olesen Sommer 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag: referat fra sidste møde 

Referatet godkendes uden bemærkninger 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden bemærkninger 

 

3. De unges punkt – orientering fra UngeSenat og BU byråd 

Ungebyrådet er startet op igen – virtuelt. Rådet arbejder med mental sundhed, med 

drøftelser om skolepsykolog, støttegrupper og andre mulige tiltag. Der er lavet en aktiv 

ungekriseledelse, som arbejder med tiltag for unge, for at lette ungdomslivet i en 

coronatid. Arbejdsgruppen mødes hver uge, og har sat et væld af tiltag i verden.   

Senatet mødes stadig fysisk. 

 

4. Høringssvar til FU-visionen 

Drøftelse af høringsmateriale 

Høringsfase: d. 01.12.2020 – 13.01.2021 

Bilag: Høringsmateriale, findes på høringsportalen her: 

https://deltag.aarhus.dk/hoering/ny-fritidspaedagogisk-vision-ungiaarhus  

https://deltag.aarhus.dk/hoering/ny-fritidspaedagogisk-vision-ungiaarhus
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Bestyrelsen samler input til et udkast til et høringssvar. input fra bestyrelsen kan sendes 

til Rasmus Sommer, roso@aarhus.dk. Forslag til høringssvar sendes efterfølgende rundt til 

bestyrelsen til kommentar.  

 

Der afholdes informationsmøde om høringsmaterialet mandag den 7. december 2020 kl. 

17.30-18.30, hvor der vil være mulighed for at få en introduktion til høringsmaterialet og 

at stille spørgsmål til materialet. Informationsmødet foregår på Teams og kan tilgås via 

dette link: Klik her for at deltage i mødet.  

 

5. Høringssvar – Kvalitetsopfølgning  
Drøftelse af høringsmateriale: Hvad betyder materialet for bestyrelsens arbejdsmængde; 

Hvad betyder dette for kvaliteten af tilbuddet til børn og unge; andre perspektiver 

Høringsfase: d. 16.11.2020 – 18.12.2020 

Bilag: Høringsmateriale, findes på høringsportalen her: 

https://deltag.aarhus.dk/hoering/ny-ramme-lokal-kvalitetsopfoelgning-og-tilsyn-i-boern-

og-unge  

 

Kommentarer fra bestyrelsen: 

Processen er blevet for omfattende, man bliver helt forpustet af at tænke på alle de 

møder der skal nås for at leve op til kravene. Det er helt urimeligt, og svært at forestille 

sig hvordan det skal kunne lade sig gøre at følge op på beslutninger, eller hvordan det kan 

retfærdiggøres at bruge denne mængde ressourcer på en så omfattende 

opfølgningsproces.  

 

Bestyrelsesformanden forfatter et udkast til et høringssvar, som sendes rundt i bestyrelsen til 

kommentar.  

 

 

6. Orientering om Covid-19 

Kommentar fra ungerepræsentanterne: Det er en mærkelig tid at være ung i. Man 

vænner sig til omstændighederne, og håber på at der ikke kommer flere restriktioner. Det 

betyder meget at kunne komme fysisk i skole i stedet for at modtage undervisning 

hjemmefra. Det er ærgerligt at man ikke kan være sammen med elever fra andre klasser, 

at man er begrænset til de faste grupper. Der er eksempler på unge der dropper ud af 

ungdomsuddannelserne, fordi det bliver for svært at være i. Dette genkendes også i 

ungdomsskolen, som har forskellige tilbud til de unge som falder ud af uddannelserne. 

 

Klubberne er sluppet forholdsvis let om COVID-19 indtil videre. Der er en del restriktioner, 

men der har kun været enkelte eksempler på nedlukninger, og kun i få dage ad gangen. 

Medlemmer får tilbud i naboklubben, hvis en klub må lukke i en længere periode.  

mailto:roso@aarhus.dk
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U1MWM2YTktMjg5NS00NWJiLTljMjctMjdjYjlmMjdkNDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%22c593fa6a-7ab6-46b6-99d7-9e4d47e89283%22%7d
https://deltag.aarhus.dk/hoering/ny-ramme-lokal-kvalitetsopfoelgning-og-tilsyn-i-boern-og-unge
https://deltag.aarhus.dk/hoering/ny-ramme-lokal-kvalitetsopfoelgning-og-tilsyn-i-boern-og-unge
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Der er lukket ned for ture og lejre indtil videre, udover ture ud i det fri, og aktiviteter 

gennemføres udendørs i stor stil. Nu nærmer vi os den kolde tid, og derfor er man 

begyndt at kigge på hvordan de indendørs arealer kan udnyttes bedst muligt. Klubberne 

har en drejebog for hvordan aktiviteter skal gennemføres. 

 

Der er god tilslutning fra de ældste medlemmer i klubberne. Det kan mærkes at de unge 

er i socialt underskud, så der er et behov for at møde venner i klubben. Det stiller krav til 

rammerne i klubben. Omvendt er der en opmærksomhed på tilslutningen af 5.-6. årgang, 

og klubberne laver ekstra tiltag for disse klassetrin. 

 

Medarbejderne er også belastet af forholdene. Der er stort fokus på trivsel på 

personalemøderne, for at personalet kan føle sig trygge på arbejdspladsen og kan 

gennemføre aktiviteter under rimelige forhold.  

 

COVID-19 sætter mange ting i perspektiv for de unge, fordi den har ramt hele verden. Det 

giver en sær følelse af solidaritet og fællesskab på tværs af landegrænser og klasseskel. Vi 

er alle i samme båd.  

 

7. Orientering om 10. klasse  

Bilag: Evaluering af projektet 

UngiAarhus har lavet et 10. klasse tilbud fra sommerferien til efterårsferien i Klubben 

Holme Vestergaard. Rundhøjskolen overtog tilbuddet efter efterårsferien. Der er lavet en 

evaluering af tilbuddet, som viser mulighederne ved at lave et tilbud for 10. klasse under 

ungdomsskolelovgivningen.  

 

Grundlæggende har omdrejningspunktet for vores pædagogiske tilgang til 10. b været 

Ungdomsskolens generelle tilgang til unge og til læring, trivsel og udvikling med fokus 

på anerkendelse og rummelighed som ramme om unges rejse mod at blive parat – 

parat først og fremmest til at tage aktiv del i den individuelle rejse mod et givende og 

godt voksenliv og derigennem parathed til at træffe de bedste valg i forbindelse med 

uddannelse og erhvervsvalg. – Evaluering af 10.b. På Holme Vestergaard, 2020. 

 

Bestyrelsen bakker op om at udforske muligheden for at gentage tilbuddet, og skabe 

mere opmærksomhed om et 10. klassetilbud i ungdomsskoleregi. 

i forbindelse med udvidelse af 10 kl. i Rundhøj er lokale unge i gang med at etablere et 

Ungemiljø skole/fritid.  

 

8. Dialogmøde med MBU rådmand 
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Forberedelse til dialogmøde d. 9. december 

Bilag: Dagsorden til dialogmødet, eftersendes. 

 

9. Møder frem til sommerferien 2021 

 

10. Punkter til næste møde 

 

Formanden har lavet et nyt målsætningspapir for bestyrelsen. Papiret sendes rundt til 

bestyrelsen og behandles på næste bestyrelsesmøde. Papiret tænkes dynamisk, og skal 

også kunne anvendes af tiltrædende bestyrelse i 2021. 

 

Kommunikation - Der skal være mere opmærksomhed på tilbud til unge, især i corona-

tiden 

 

11. Evt.  

Juletraditioner på klubområdet i en coronatid. FU-Leder gav en orientering, som er 

opsummeret under punkt 6. 

 


