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Indkaldelse til Bestyrelsesmøde  

Bestyrelsen UngiAarhus SYD 

19-05-2021 kl. 17:30-19:30 

Microsoft TEAMS 

 

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. Budget 2021 – Godkendelse af budget 

5. Mental sundhed for børn og unge i distriktet 

Drøftelse, i samarbejde med menighedsrådet i Kolt 

Status på unge-event i SYD 

6. Høring om nyt kommunalt 10. klasses tilbud 

Materiale findes her: Høringsportalen - Aarhus kommune 

7. FU-vision – orientering 

Bilag: FU-vision 

8. Nyt fra SYD 

a. Sommerferieplanen 

b. Nyt fra ungdomsskolen 

c. Nyt Kvalitetshjul i MBU 

9. Punkter til næste møde 

10. Evt. 

  

 

AFDELING 

UngiAarhus SYD 

Børn og Unge 

Aarhus Kommune 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

www.ungiaarhus.dk  

 

Sagsbehandler 

Rasmus Sommer 

Mail: roso@aarhus.dk 

Stabsteamet 

UngiAarhus  

Fællesadministration 

https://deltag.aarhus.dk/hoering/hoering-om-nyt-kommunalt-10-klasse-tilbud
http://www.ungiaarhus.dk/
mailto:roso@aarhus.dk
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Referat 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendes uden bemærkninger 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

De unge har meldt afbud til mødet, derfor behandles punkt 3:  

de unges punkt ikke. 

Dagsordenen godkendes uden yderligere bemærkninger 

 

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

Punktet udskydes 

 

4. Budget 2021 – Godkendelse af budget 

Godkendelse af budget afventer afklaring fra Rådmanden om beslutning om at flytte 

kommunikationsteamet organisatorisk fra UngiAarhus Fællesadministration til BU 

Kommunikation. 

Direktør Martin Østergaard oplyser at beslutningen er truffet i 2019, og været i høring ved 

de daværende bestyrelser.  

 

Budgettet godkendes uden yderligere bemærkninger. 

 

5. Mental sundhed for børn og unge i distriktet 

a. Drøftelse, i samarbejde med menighedsrådet i Kolt 

Drøftelse af muligheden for at lave en indsats for at styrke børns mentale sundhed 

i samarbejde med lokale menighedsråd. Kirken er ikke kun forkyndende, den 

repræsenterer også en hel menighed og rummer ofte stærke frivillige kræfter. Her 

er et sammenfald af interesser om det gode ungeliv, f.eks. gennem mental 

sundhed for de unge.  

Samtidig har UngiAarhus en forpligtigelse til at samarbejde med det lokale 

foreningsliv. Derfor kan et samarbejde mellem UngiAarhus og menighedsråd give 

god mening. 

 

Der skal ikke etableres nye tilbud, der skal arbejdes for at styrke de eksisterende 

tilbud.  

 

Bestyrelsen bakker op om et samarbejde. Formandskabet tager en drøftelse med 

menighedsrådet om mulighederne. 

 

b. Status på unge-event i SYD 

Unge-event gennemføres d. 10. juni som en klubaften i klubberne for 6. -9. klasse, 

med virtuelle indslag og konkurrencer. Eventet ledes af standupkomiker Jakob 

Trane. 
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Arbejdsgruppen har fået 100.000 kr. til eventet fra ”Nye 

samarbejder/partnerskaber” – puljen ved UngiAarhus SYD 

Der er en høj grad af ungeinddragelse i planlægningen.  

Følg med på #kickstarterklubben 

 

6. Høring om nyt kommunalt 10. klasses tilbud 

Materiale findes her: Høringsportalen - Aarhus kommune 

Bestyrelsen ser gerne en 10. klasse arbejde efter ungdomsskoleloven. Det vil give en stor 

grad af frihed omkring tilbuddet, og vil gøre det muligt at lave et markant anderledes tilbud i 

forhold til 9. klasse.  

 

Bestyrelsen har en ambition om at gøre 10. klasse til et tilvalg. Det skal ikke kun et ekstra 

år til at gøre sig fagligt uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. Det skal være et 

attraktivt valg for alle unge efter 9. klasse. 

 

Bestyrelsen vil gerne afgive et høringssvar. Der er deadline for aflevering d. 4. juni. 

 

7. FU-vision – orientering 

Bilag: FU-vision 

FU-visionen er i politisk behandling. Der er bred opbakning til visionen. Den forventes 

godkendt i maj eller juni. 

 

8. Nyt fra SYD 

a. Sommerferieplanen 

UngiAarhus har fået statslige trivselsmidler, som skal bruges til unges trivsel i løbet 

af sommerferien. Pengene skal bruges på konceptet: ”UngiAarhus holder aldrig 

lukket”. Derfor afvikles der forskellige aktiviteter rundt omkring hen over 

sommeren. 

Der køres Sommerbus og sommerbold i UngiAarhus SYD igen i år.  

b. Nyt fra ungdomsskolen 

UngiAarhus har sagt velkommen til ny ungdomsskolekoordinator: Charlotte 

Sandgaard. Hun er startet op d. 1. maj. Der kommer en præsentation af Charlotte 

ud sammen med referatet. 

c. Nyt Kvalitetshjul i MBU 

Byrådet har vedtaget en ny model for kvalitetsopfølgning for skole, dagtilbud og 

UngiAarhus. Denne model er ved at blive implementeret. Der skal arbejdes med et 

af tre temaer: Læringsmiljøer, Faglig udvikling og Fravær. 

 

9. Punkter til næste møde 

Næste møde afholdes inden sommerferien, med opstart kl. 18 

Punkter til dagsordenen 

• Organisering af FU-området 

• Evaluering af unge-event 

• Mental sundhed – opfølgning 

• Valg til bestyrelsen – til efteråret 2021 

https://deltag.aarhus.dk/hoering/hoering-om-nyt-kommunalt-10-klasse-tilbud

