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Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer
Beslutning for Punkt 1: Velkomst og valg af ordstyrer
Velkomst ved formand, Lone Jacobsen.

Afbud: Fatima Yusuf, de unge fra senatet

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden mandag d. 30. nov.
2020
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
mandag d. 30. nov. 2020
Godkendt.

Punkt 3: Velkommen til Marie - ny forældrerepræsentant
10 min.
Marie præsenterer sig selv og bestyrelses præsenterer sig for Marie.
Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Beslutning for Punkt 3: Velkommen til Marie - ny
forældrerepræsentant
Præsentation af forældrerepræsentant Marie Friborg, fra Viby. Managementkonsulent
hos Rambøll.

Præsentation af bestyrelsens arbejde, og bestyrelsens medlemmer.

Punkt 4: Godkendelse af referat mandag d. 15. juni 2020
Referat vedhæftet fra mødet d. 15. juni 2020

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af referat mandag d.
15. juni 2020
Referatet godkendes.

Punkt 5: Corona set fra de unges perspektiv
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2 fortællinger fra coronatiden set fra de unges perspektiv (20 min.)
• En ung fra Ungdomsskolen (Mads T.)
• En ung fra klubben (Thomas G.) - Thomas er med på Teams

Beslutning for Punkt 5: Corona set fra de unges
perspektiv
Fortælling fra to unge i Harlev:

Emilie og Susanne fra Harlev Midtpunkt.

• Nedlukning har været trist.
• Der har været mulighed for at møde de voksne fra klubben udendørs, og det har
været godt.
• Der har været godt brug af Google Meet, for dem der ikke kunne være fysisk
sammen.
• Efter skolen åbnet igen gik man tit i skole to timer, og var sammen med venner om
skolearbejdet bagefter.
• Klubben har været savnet, og der er ærgerligt at der stadig kun er begrænset
åbningstid og tilbud
• Det er svært ikke at måtte se sine venner, men dejligt at man kunne se en lille
håndfuld venner.
• Det er godt med lidt mindre skole, men ellers har det kun været træls.
• Det er et savn at kunne komme mere i klub (mere tid), være sammen på tværs af
årgange og se flere mennesker ad gangen. Savner de store udflugter og fx
sommerlejr, skiture.
• De unge er engageret i at planlægge aktiviteter sammen med de voksne.
• Man er blevet presset til at være mere udendørs, og det har været ok.
• Undervisningen er lidt bagud, fordi man ikke har kunne samle lige så meget op
som når man er fysisk. Gruppearbejde og gruppeeksamener er svære at
forberede, men gruppearbejde er muligt nu.
• Klub og ture er det mest savnet.

Fortælling fra to unge, på ungdomsskoleholdet Forfatterspirer i SYDVEST.

• Coronatiden har været meget anderledes, svært at vænne sig til.
• Meget arbejdspres fra skolerne, især dansk og matematik – lærerne havde ikke
koordineret i starten
• Hårdt ikke at se venner og familie, svært at leve i egen boble
• Det har givet mulighed for at finde nye måder at gøre tingene på, fx har det været
muligt at lave gruppearbejde virtuelt om skolearbejde.
• Mangler at se sine venner – ikke så nemt at mødes lidt en gang imellem, eller
mødes efter skole. Hårdt at man var udelukket fra normalt samvær. Ensomt.
• Mangler at have fritiden sammen med vennerne. Skole giver ikke det samme.
• Mangler venne-nærvær, når man kun er sammen med familie.
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• Svært at søskende måtte starte før én selv, så man bare sad helt alene, mens
søskende er i skole og ser deres venner.

Forfatterspirer: Godt at de fortsatte online, når alt andet fritidsaktivitet lukkede ned. Godt
at få input fra andre end de nærmeste. Godt at komme i gang igen, se dem igen, få nye
input, hyggeligt, højdepunktet på ugen. Opfriskning på skriveteknikker, og motivation til at
komme i gang igen.
Da det åbnede igen, var det meget ansvarligt ift. corona. Meget positiv oplevelse med
forfatterspirer selvom der er corona.

Punkt 6: Til information og evt. drøftelse: Nyt fra Senatet
og Børn- og Unge Byrådet
20 min.
Der er startet nyt Børn og Unge Byråd op i oktober 2020 - samt nye senater

Beslutning for Punkt 6: Til information og evt. drøftelse:
Nyt fra Senatet og Børn- og Unge Byrådet
Punktet udgår, da senatet har meldt afbud.

Punkt 7: Status på FU-visionsproces
10 min.
• Opfølgning på dialogmøde med Rådmand - 28. september
• Høringsperiode (1. december 2020 - 13. januar 2021) - bestyrelsen drøfter
materialet på bestyrelsesmødet d. 11. januar 2021
Frist for fremsendelse af høringssvar er den 13. januar 2021 kl. 12:00. Der vil være en
online gennemgang af materialet samt mulighed for at stille spørgsmål den 16. december
kl. 16-17. Alle interesserede kan tilgå mødet via link

Beslutning for Punkt 7: Status på FU-visionsproces
Processen har været udsat grundet corona.

Høringsmaterialet kommer i starten af december, og vil blive sendt ud så bestyrelsen kan
læse det grundigt inden mødet i januar.

Der online gennemgang af materialet d. 7. december, hvor alle kan høre med. Link på
hjemmesiden.
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Punkt 8: Høring på ramme for lokal kvalitetsopfølgning og
tilsyn i Børn og Unge
45 min
Høring på ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn i Børn og Unge.
Høring er fra mandag den 16. november (evt. tirsdag den 17. november) og fristen for at
indgive svar er den 18. december 2020.

Beslutning for Punkt 8: Høring på ramme for lokal
kvalitetsopfølgning og tilsyn i Børn og Unge
Det er besluttet at der skal udvikles en ny måde at følge op på kvaliteten af tilbuddene i
Børn og Unge. Materialet er færdigarbejdet, og der er høringsfase i gang.

Den nye model lægger op til at man går væk fra de andenårlige kvalitetsopfølgning i
datapakker. I stedet vil man hvert år lave opfølgning i enhederne. Der laves
læringsmiljøsobservationer i nærdriften, som følges op af samtaler seks gange om året.

Der er kun kvalitetsopfølgning i hver klub hvert 8.-9. år, da der kun laves observationer i
nærdriften i en enhed om året.

Der skal fra politisk niveau skæres i ledelse og administration, som hænger dårligt
sammen med seks årlige samtaler med konsulenter. .

Der mangler en samlet ramme for den videre udvikling, så man skal finde en anden
måde at få nogle fælles udviklingspunkter.

Fra beslutningstagerens side er der fokus på Aarhus Kommunes fokusskifte fra effekt til
værdi. Der inddrages mere i læringssamtalerne, hvor bestyrelsesmedlemmer, forældre
og lignede også har mulighed for at deltage.

Formandskabet udarbejder er høringssvar på vegne af bestyrelsen.

Punkt 9: Gentænkning af ungetilbud i Viby (Viby/
Rosenvang)
15 min.
Oplæg v/ fritidscenterleder Jan Petersen (Viby-Rosenvang) om gentænkning af
ungetilbuddet i Viby
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Beslutning for Punkt 9: Gentænkning af ungetilbud i Viby
(Viby/ Rosenvang)
Fremlæggelse ved fritidscenterleder for Viby-Rosenvang, Jan Petersen. Se bilag.

De to ungdomsklubber i fritidscenteret samles på legepladsmiljøet, for at kommer væk fra
skolemiljøet. Der opleves faldende fremmøde, og svært at få fritids (børne)
medlemmerne, til at blive i klubben når de kommer i 7.klasse og op efter. Ønske om at
skabe ”separat” miljø for de unge, så de ikke er i sammen miljø som ”de små”.

Legepladsen giver mulighed for at skabe nye rammer, fordi klubberne ellers ligger
skolerne.

Der er også et politisk fokus på at få flere unge i klubtilbuddene, især italesat at rådmand
Thomas Medom.

Der er et ønske om at skabe et fælles, præstationsfrit ungdomshus, hvor de unge er
medinddraget i processen, og får ejerskab over rammerne.

Der er potentielt 580 unge i fritidscenteret, hvoraf de ca 50 lige nu er medlemmer. Man vil
gerne engagere flere til at få et godt fritidsliv gennem ungdomshuset. Der er et ønske om
at skabe relationer på tværs af skolerne, og i samarbejde med ungdomsskolen.

Der skal skabes et fast team af pædagoger og en projektkoordinator som kan være
medskabende på opgaven, og skabe god grund for inddragelsesprocessen.

I fritids- og ungdomsskole (FU) – analysen er der også en opmærksomhed på at
inddrage de unge og skabe nyt liv på de pædagogisk ledet legepladser.

Der er også en opmærksomhed på at opretholde den eksisterende legeplads, så den
stadig kan fungere for den brede målgruppe. Legepladsen er åben ca. 30 timer om ugen,
og 15-17 timer skal det nye ungdomshus være åbent, især om aftenen.

Opmærksomheder fra bestyrelsen:
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• Forslag om ”præstationsfedt rum”, hvor der gives anerkendelse for det de unge
skaber.
• ”Kan det filmes?” – hvad er det der gør en forskel? Hvad er billedet? Hvorfor skal
man være med her? – Der ligger et vigtigt arbejde i at oversætte idéen til de unge.
Konkretisering og visuelt.
• Opmærksomhed på at få indfanget de ressourcestærke unge, da det er dem der
kan trække resten med. Særlig opmærksomhed på at få engageret de ”stærke”
unge.
• Sæt fokus på de unges idéer, så de unge føler at pædagogerne kun er der til at
støtte op om deres idéer.
• Opmærksomhed på at mange unge vil have glæde af et ungdomshus, uden at
være medskabende på projektet. Og at de kan engageres, hvis de ser andre der
er engageret. Det skal også være fristed for dem der bare gerne vil komme og
være.
• Forslag om at tænke alternativ ansættelse i projektmedarbejderen, fx en kaospilot

Punkt 10: Forventet regnskab november 2020
10 min.
Kort gennemgang af forventet regnskab november 2020.
Materiale eftersendes.

Beslutning for Punkt 10: Forventet regnskab november
2020
Der er sendt bilag ud om årets forventede resultat. Regnskabsresultatet vil blive
præsenteret i feb-mar 2021.

Punkt 11: Generel orientering
10 min.
• 10. klasse i Ungdomskolen - evaluering/ proces
• Lederteams seminar - styrket fokus på værdi - oplæg Niels Højberg - 1. december
• Social kapital måling 2020 - afventer rapporter
• Klubtrivselsmåling 2020 - i ugerne 48, 49, 50 og 51
• Dialogmøde med Rådmand + Børn og Unge udvalg - 9. december
• Forældrebrev - november 2020
• Medarbejderbrev FU-vision
• Ny BU-chef i SYD + netværk for dagtilbud
• Corona opsamling i Børn og Unge
• Sommeren 2020 - Supersommer i Aarhus for Børn og Unge
• Ungekonferencen 2021
• Kampagne UngDag - videoer

Beslutning for Punkt 11: Generel orientering
• Der er inviteret til oplæg om værdiskabelse v. Niels Højbjerg d. 1. december fra
15-16.
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• Social Kapital måling er afviklet, og resultaterne kommer i morgen.
• Der kører klubtrivselsmåling i klubberne, og der er lavet en målsætning på at få 85
% af medlemmerne til at svare.
• Rådmanden og Børne- og Ungeudvalget holder dialogmøde d. 9. december. Det
er online, og Mads sender yderligere information ud.
• Der er sendt et forældrebrev ud om klubliv i coronatid. Der er taget vel imod.
• Der er sendt medarbejderbrev ud om FU-visionen, så alle er orienteret.

Punkt 12: Eventuelt
Punkt 13: Punkter til næste møde - 11. januar 2021
• Drøftelse af høringsmateriale - ny fritids- og ungdomspædagogsik vision
• Budget 2021 (såfremt det er kendt)

Beslutning for Punkt 13: Punkter til næste møde - 11.
januar 2021
• Høringssvar for FU-visionen. Materialet sendes ud primo december.
• 10. klasse
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