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Dagsorden til bestyrelsesmøde for UngiAarhus Nord 

Tirsdag den 27. april 2021 fra kl. 17.30 i 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. 17.30 og 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. FU vision på byrådsdagsorden. (Bilag) 

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

6. 10. klasse i Aarhus kommune i høring. 

7. Læringssamtale den 12. maj 2021. 

8. Kort orientering: 

Byggeriet i Nye 

9. Nyt fra proces i Skødstrup Klubberne. 

10. Næste møde (Juni 2021) 

11. Evt. 
 

Med venlig hilsen 

 

Ove Petersen 
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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 

o YCFL er i gang #everydayactivism 

o Ung til Ung projekt er godt undervejs. Der er planlagt uddannelse af 

unge-coaches gennem OCN.  

 

4. FU vision på byrådsdagsorden. (Bilag) 

FU-visionen behandles i byrådet i morgen, d. 28. april. Der venter en 

implementeringsopgave, såfremt visionen vedtages.  

Der er en del økonomi bundet op på visionen. Det forventes at denne del 

behandles særskilt i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

 

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

Der er planlagt både lokale og bydækkende aktiviteter hen over sommeren, 

og sommerbussen kører igen i år. Der er tale om en optrapning i forhold til 

sidste år. 

Staten har lavet en pulje med trivselsmidler, målrettet 4.-6. årgang, som er 

medfinansierende på nogle af sommerferieaktiviteterne. 

 

Det er vigtigt at de gode sommertilbud bredes ud til målgruppen. Det er en 

mulighed at involvere ungesenatet som ambassadører for aktiviteterne. 

 

6. 10. klasse i Aarhus kommune i høring. 

Der er høring på organisering og på den fysiske placering. 

Erhvervsuddannelserne er med i en fælles aftale med Aarhus kommune. 

Det forventes at den nye 10. klasse starter op fra 2023. 

Materialet forventes med udgangen af april måned. Bestyrelsen er 

høringspart. 
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7. Læringssamtale den 12. maj 2021. 

Læringssamtalen er en den af det nye kvalitets-årshjul. Læringssamtalen 

gennemføres med deltagelse af bl.a. BU-chef og medarbejdere fra 

forvaltningen. Bestyrelsen er også repræsenteret på samtalen. Samtalen 

kvalificeres af en datapakke på området.  

 

Lederteam NORD peger på flagskibet OCN som et centralt tema i 

samtalen. Der er på forhånd sendt et spørgeskema ud til alle medarbejdere 

i NORD, med fokus på kendskab og anvendelse af OCN. 

 

8. Kort orientering: 

Byggeriet i Nye: Vi afventer udmelding om planerne for byggeriet. Der er 3 

kandidater tilbage i udbuddet. Skolen forventes klar i 2024. 

 

9. Nyt fra proces i Skødstrup Klubberne.  

RULL i Skødstrup er også godt i vej. Den nye klub forventes klar omkring 

efterårsferien. 

 

10. Næste møde (Juni 2021) 

Næste møde afholdes en tirsdag i juni måned (1. - 8. eller 15.)  

Mødet afholdes fra kl. 17.00 i Klubben Ellevang – 

Jellebakken 17, Risskov. 

 

Næste møde er efterfølgende flyttet til tirsdag d. 25. maj af hensyn til høring 

af 10. klasse.  

 

11. Evt. 

 


