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Dagsorden til bestyrelsesmøde for UngiAarhus Nord 

Tirsdag den 25. maj 2021 fra kl. 17:00  

Klubben Ellevang – Jellebakken 17, Risskov. 
 

Kære alle. 

 

Så er det igen tid til bestyrelsesmøde for UngiAarhus Nord og denne gang i fysisk 

udgave i Klubben Ellevang. 

 

Vi mødes kl. 17.00. Der vil både være en lille rundvisning i Klubbens nye flotte 

lokaler samt spisning efterfølgende, så husk at melde afbud hvis du er forhindret i 

at deltage. 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. De unges punkt 

4. Orientering fra møde med Rådmanden 

5. Sommerferieplan samt særlig indsats i august for 4-6 årgang 

6. 10. klasse i Aarhus kommune i høring 
Høringsmateriale på høringsportalen: 

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

7. Valg til bestyrelsen efterår 2021 

8. Kort orienteringer 

a. Læringssamtale den 2. juni 2021 

b. Status på FU-visionen 

9. Næste møde 

10. Evt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ove Petersen 

  

25. maj 2021 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen godkendes uden bemærkninger 

 

2. Godkendelse af referat 

• Referatet godkendes uden bemærkninger 

 

3. De unges punkt 

• Ungesenatets arbejde er stadig på lavt blus. Det er svært at arbejde 

under de nuværende restriktioner. 

• Ungekonferencen er ved at være færdig for foråret. De unge glæder 

sig til den fysiske udgave til efteråret. 

• Der er gang i OCN, og der er arrangeret en overrækkelse af OCN-

beviser til 25 unge til en event d. 24. juni. 

 

4. Orientering fra møde med Rådmanden 

• Bestyrelsesformandskaberne har udfordret beslutning om at flytte 3 

kommunikationsmedarbejdere organisatorisk fra UngiAarhus 

Fællesadministration til BU kommunikation. Rådmanden forklarer at 

beslutningen er en del af organiseringen af MBU i 2019. Det er bare 

først blevet effektueret nu.  

• Formandskaberne vil fortsat gerne lave et netværk, for at styrke 

samarbejdet og kommunikationen imellem de 5 bestyrelser. 

• Direktøren orienterede om sine overvejelser om at tilføre mere 

ledelseskraft til UngiAarhus. FU-ledelsen er inviteret ind til at 

kommentere på forskellige forslag til en ny organisering af 

ledelseslaget. FU-ledelsen forventer en beslutning pr. 21. juni. 

 

5. Sommerferieplan samt særlig indsats i august for 4-6 årgang 

• UngiAarhus NORD har et højt ambitionsniveau for aktiviteter og 

indsatser i sommerferien. Der er aktiviteter på 4 matrikler i NORD 

hele sommerferien, samtidig laver UngiAarhus 3 hotspots med 

aktiviteter i uge 28-29-30. Se overblik over tilbud på 

www.supersommer.dk   

• sommerbussen kører også igen i år, torsdag, fredag, lørdag.  

• UngiAarhus har modtaget ca. 900.000 kr. i statslige midler, som skal 

bruges på målgruppen i løbet af sommerferien. 

  

http://www.supersommer.dk/
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6. 10. klasse i Aarhus kommune i høring 

• Bestyrelsen er høringspart på høring om nyt kommunalt 10. klasses 

tilbud. Målgruppen er primært sårbare og udsatte unge, men byrådet 

har også en ambition om at gøre 10. klasse attraktivt for alle unge i 

kommunen. 

Kommentarer fra bestyrelsen 

o Målgruppen skal drejes henimod flertallet af unge, så de 

sårbare og udsatte unge har en masse, som de kan blive 

integreret i. 

o Det er vigtigt at tilbuddet styrker de unges personlige og 

sociale kompetencer, mere end de faglige. Det skal være et 

skifte fra 9. klasse.  

o Der er sammenfald i ambitionen for FU-visionen og et nyt 10.  

klasses tilbud. Derfor vil det give god mening at forankre 

tilbuddet i FU-visionen 

o Der bør være plads til både EUD, ESA og et generelt 10. 

klasses tilbud. 

o 10. klasse skal være et tilvalg for de unge 

• Formanden formulerer et høringssvar på vegne af bestyrelsen 
 

Høringsmateriale på høringsportalen: 

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

 

7. Valg til bestyrelsen efterår 2021 

• Der er valg til bestyrelserne til efteråret. Derfor skal der vælges 

forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og 

organisationsrepræsentanter. Desuden skal ungesenatet også 

udpege unge til bestyrelsen.  

• Det er vigtigt at der allerede nu gøres en indsats for at finde 

organisationsrepræsentanter til den næste bestyrelse. Forslag til 

kandidater sendes til FU-Leder Ove Petersen. 

 

8. Kort orienteringer 

a. Læringssamtale den 2. juni 2021 

Som en del af kvalitetshjulet er der læringssamtale d. 2. juni. 

Samtalen vil tage udgangspunkt i arbejdet med OCN, der er et af de 

4 flagskibe i UngiAarhus NORD. 

b. Status på FU-visionen 

FU-visionen behandles på byrådsmøde i morgen, d. 26. maj. Her er 

det forventningen at visionen godkendes.  

https://deltag.aarhus.dk/hoering/hoering-om-nyt-kommunalt-10-klasse-tilbud
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c. Interesserede kan lytte til byrådets førstebehandling af FU-visionen 

fra onsdag den 12. maj. Der lyder stor ros og anerkendelse til 

UngiAarhus og visionen fra alle partier i byrådet. 
https://www.aarhus.dk/Player/Embed/?url=https%3a%2f%2faakesdhaudio.azureed

ge.net%2faudio%2f2021%2f03-04_2021.05.12.mp3 

 

9. Næste møde 

Næste møde planlægges til august 

 

10. Evt. 

Der er ikke punkter til eventurelt. 

 

https://www.aarhus.dk/Player/Embed/?url=https%3a%2f%2faakesdhaudio.azureedge.net%2faudio%2f2021%2f03-04_2021.05.12.mp3
https://www.aarhus.dk/Player/Embed/?url=https%3a%2f%2faakesdhaudio.azureedge.net%2faudio%2f2021%2f03-04_2021.05.12.mp3

