
   

Side 1 af 3 

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde  

Bestyrelsen UngiAarhus SYD 

30-06-2021 kl. 16:30-19:30 

Makerspace, Axel Gruhns vej 2A, 8270 Højbjerg 

 

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. Mental sundhed for børn og unge i distriktet 

a. Opfølgning på samarbejde med menighedsrådet i Kolt 

b. Opfølgning på unge-event i SYD – Kickstarter Klubben 

c. Danmarks mentale sundhedsdag d. 21. oktober 2021 

5. FU-vision – orientering 

Herunder orientering om beslutning om nyt ledelsesophæng for 

UngiAarhus 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Nyt fra SYD 

a. Sommer i SYD – orientering om indsatser og aktiviteter 

b. Nyt fra ungdomsskolen 

c. Nyt Kvalitetshjul i MBU 

8. Punkter til næste møde 

9. Evt. 

Selve mødet er berammet til 2 timer. Efter mødet er der rundvisning og aftensmad 

på Makerspace.  

  

 

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 

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet godkendes uden bemærkninger 

2. Godkendelse af dagsorden 

Der er ikke deltagelse af ungerepræsentanter på mødet. Derfor forkortes punkt 3. 

Dagsordenen godkendes uden yderligere bemærkninger. 

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

YCFL gennemføres d. 17.-19. september som planlagt, med deltagelse fra Norge og 

Sverige.  

4. Mental sundhed for børn og unge i distriktet 

a. Opfølgning på samarbejde med menighedsrådet i Kolt 

Der er potentiale for en god synergi mellem menighedsrådene og UngiAarhus. 

Bestyrelsen vil gerne sætte et dialogmøde op, som kan skabe grobund for et 

samarbejde. Det er oplagt at bringe tænkningen fra Aarhus kompasset ind i mødet. 

Punktsættes på næste møde. 

b. Opfølgning på unge-event i SYD – Kickstarter Klubben 

Eventet blev gennemført i samarbejde mellem Efterskolen for Scenekunst, TV 

Aarhus, BMI og UngiAarhus. Der var sideløbende arrangementer i klubberne om 

eftermiddagen, som kulminerede i et fælles TV-indslag om aftenen, som bandt 

hele eventet sammen. 

Eventet har været et skoleeksempel i samarbejde mellem flere aktører, med høj 

grad af ungeinddragelse. De unge i klubberne fremhæver det motiverende i at få 

en pose penge og et tema - nogle rammer, som pengene skal bruges på. Samtidig 

har der hele tiden været voksne omkring eventet, som kan støtte op, når der 

kommer behov. 

c. Danmarks mentale sundhedsdag d. 21. oktober 2021 

Bestyrelsen bakker op om Danmarks mentale Sundhedsdag. En mulighed er at 

tænke ind i et samarbejde med menighedsrådene om et relevant tema. F.eks. 

sættes der fokus på sorg – aspekter af sorg – bearbejdning af sorg – i efteråret.  

5. FU-vision – orientering 

Der er truffet beslutning om at de 5 FU-distrikter organiseres under BU-chef Karina Møller 

pr. 1. juli 2021. Samtidig samles midler til bydækkende aktiviteter under samme BU-chef.  

 

Bestyrelsen er betænkelig ved at midler til bydækkende aktiviteter organisatorisk flyttes fra 

lokale distrikter til en central forvaltning. Dermed flyttes midlerne fra bestyrelsens 

beslutningskompetence. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Deadline for indstilling af organisationsrepræsentanter til bestyrelsen er d. 23. august. 

 

Der afvikles valg af medarbejderrepræsentanter, forældrerepræsentanter og 

ungerepræsentanter i efteråret.  
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7. Nyt fra SYD 

a. Sommer i SYD – orientering om indsatser og aktiviteter 

SYD kører Sommerbus og Sommerbold 2 gange om ugen hele sommeren. 

UngiAarhus er gået sammen bydækkende om aktiviteter i uge 28-30 og klubberne 

laver også aktiviteter lokalt. Aktiviteter præsenteres bl.a. på www.supersommer.dk 

og på andre medier. 

Der laves data på deltagelse løbende hen over sommeren. 

b. Nyt fra ungdomsskolen 

Charlotte Sandgaard er tiltrådt som ny ungdomsskolekoordinator i SYD pr. 1. juni 

2021. Samtidig afleverer UngiAarhus SYD en anden ungdomsskolekoordinator til 

Lisbjergskolen, som ny pædagogisk leder.  

c. Nyt Kvalitetshjul i MBU 

Punktet udskydes til næste møde 

 

8. Punkter til næste møde 

a. Valg til bestyrelsen 

b. Aarhus kompasset 

c. Kvalitetshjulet 

d. Afslutning og god overgang til ny bestyrelse til efteråret. 

 

9. Evt. 

Der er ikke punkter til evt.  

http://www.supersommer.dk/

