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UngiAarhus NORD Bestyrelsesmøde 
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Deltagere 

Foreningsrepræsentanter: 
Thomas Stubbe Teglbjærg: Århus Forældreorganisation (ÅFO) - tst@aafo.dk 
Jeanette Baagø: Fællesrådet 8541 (Skødstrup) - jeanette@baagoenet.dk 
Medarbejderrepræsentanter: 
Anton Kirkeby: anki@aarhus.dk  
Marianne Bisgaard Falck: mbfa@aarhus.dk  
Forældrerepræsentanter: 
Pernille Burmester: pb@sorthco.dk (Klubben Skødstrup) 
Unge repræsentanter: 
Bestyrelsesmedlem Liva Munk Kaae: livakaae@gmail.com   
1. Suppleant: Sara Ravn Iversen: pengesar@gmail.com   
2. Suppleant: Lasse Korfits Hjenrøe: hjernoelasse@gmail.com  
FU Leder: 
Ove Petersen: op@aarhus.dk   
 

Fraværende 

Mikkel Daniel Jung: DGI Østjylland - Mikkel.Daniel.Jung@dgi.dk 
Camilla Jørgensen: Lystrup Svømning - cj@lystrupsvoemning.dk 
Nicolai Lund Madsen: nilm@aarhus.dk (Klubben Hjortshøj) 
Bestyrelsesmedlem Rikke Kondrup Jensen: rikke.kj@live.dk  

 

Referent 

Rasmus Olesen Sommer – Stabsteamet, UngiAarhus Fællesadministration 
 

6. januar 2022 

Stabsteamet 

Administrative Fællesskaber 

UngiAarhus 

E: uiaa@mbu.aarhus.dk  

Børn og Unge 

Aarhus Kommune 

www.ungiaarhus.dk  
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Referat 
1. Godkendelse af dagsorden v. Thomas 

Ove Petersen har været til møde med krisestyrelsen i dag, og har nyt om restriktioner i 

forhold til Corona, under eventuelt. Dagsordenen godkendes uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra sidst v. Thomas 

Referatet godkendes uden bemærkninger 

3. Forretningsorden til godkendelse v. Thomas 

Forretningsordenen der er brugt af den tidligere bestyrelse godkendes til den aktive 

bestyrelse. 

4. De unges punkt(er) 

Der er ikke gang i senatet endnu, og der er ikke andet nyt fra de unge. 

5. Læringssamtale om UngiAarhus v. Thomas og Ove 

Læringssamtalen er et nyt koncept i 2021, som erstatter kvalitetssamtalerne. Fokus flyttes 

fra at være et tilsyn til at være en samtale der giver læring om distriktet. Der er fokus på 

data, og der arbejdes fra centralt hold på at lave en god datapakke, som kan danne 

grundlag for læringssamtalen 

6. Budget UngiAarhus NORD 2022 v. Ove 

Budget 2022 er endnu ikke klar til gennemgang. Der afsættes et samlet budget til hele 

UngiAarhus, som fordeles efter en demografimodel. Der afsættes desuden midler til fælles 

prioriteringer og indsatser. Budgettet præsenteres for bestyrelsen når det er kendt, 

forventeligt på næste bestyrelsesmøde. Der er ikke en forventning om besparelser i forhold 

til sidste år.  

7. Budgetmodel v. Ove 

Byrådet har fokus på den budgetmodel, som ligger til grund for fordelingen af budgettet til 

UngiAarhus. I dag er budgetmodellen en demografisk model, så midlerne fordeles efter de 

unges bopæl, suppleret med puljer til udsatte unge m.m. Byrådet vil i år undersøge om 

dette er den bedste løsning, eller om en anden model vil give mere mening på området. En 

ny budgetmodel vil tidligst gælde fra 2023. 

8. Børn og ungepolitik, revidering v. Ove 

Børn- og Ungepolitikken er vedtaget af byrådet i 2015. Den står nu til en revidering. Det er 

oplagt at skele til FU-visionen, som bygger på et stort materiale, og er vedtaget i 2021. 

Børn- og Ungebyrådet bliver også involveret i arbejdet. Arbejdet med at revidere politikken 

er lagt ud i en arbejdsgruppe.  

9. Analyse af PPR, specialpædagogik v. Thomas 

Der pågår også en analyse af specialpædagogik-området, som skal undersøge hvordan 

midler til området bruges. Analysen skal være klar til at indgå i budgetforhandlinger senere i 

år.  

10. Organisationsanalyse v. Ove 

Organisationsanalysen skal afklare om MBU er organiseret efter hensigten; er der kapacitet 

til befolkningsvæksten, og er kapaciteten placeret rigtigt i byen. Der er bl.a. også interesse i 

at undersøge om de administrative fællesskaber fungerer efter hensigten. 
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11. FU vision, sparringsgruppe for implementering af visionen v. Thomas 

FU-visionen er vedtaget i 2021. Næste skridt er at sørge for at visionen bliver 

implementeret i driften, både i forhold til SFO og UngiAarhus. Implementeringen forventes 

at løbe over de kommende 3 år. Der er nedsat følgegrupper til at understøtte 

implementeringen.  

12. Invitation til konference i Brædstrup for bestyrelser v. Ove 

Konferencen ligger i slutningen af februar. Arrangørerne forventer fortsat at gennemføre 

konferencen, men afventer udmelding fra kriseledelsen. Interesserede kan tilmelde sig til 

Ove Petersen (op@aarhus.dk) eller Rasmus Sommer (roso@aarhus.dk). Bestyrelsen 

deltager kun i konferencen, hvis det ligger indenfor kommunens rammer for fremmøde til 

møder og konferencer.   

13. Næste møde bliver (dato, tid og sted) 

Næste møde er mandag d. 28. februar kl. 17-19, på legepladsen Søndergaard. 

14. Evt. 

a. Nyt fra krisestyrelsen 

Skole- og fritidsområdet er stort set i normal drift. Der testes i vid udstrækning for at 

dæmme op for smitte. Der er lukket ned for fysiske møder, i hvert fald frem til d. 16. 

januar. Kriseledelsen følger udmeldinger fra regeringen.  

b. Der er store problemer med rengøring i skoler og i klubber. Der mangler 

rengøringspersonale i vid udstrækning, og det kan ses på matriklerne. Man er 

opmærksomme på problemet.  
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