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Punkt 1: Velkomst og præsentation af alle
bestyrelsesmedlemmer

Den kommende bestyrelse er sammensat således:

• Organisationsrepræsentant Lone Sandholdt Jacobsen, for De almene gymnasier i
Aarhus
• Organisationsrepræsentant Niels Bjørnø, for Kirkens Korshær Aarhus
• Organisationsrepræsentant Aage Stokholm, for Den Grimmeste Forening
• Organisationsrepræsentant Ivan Børsting, for Aarhus Skolelederforening
• Forældrerepræsentant Stine Busk (Harlev Midtpunkt)
• Forældrerepræsentant Cecilie Tang-Brock (Frederiksbjergklubben)
• Forældrerepræsentant Marie Friborg, (AKVA, Vestergaard)
•Medarbejderrepræsentant Frederik Rix Jensen, underviser i Ungdomsskolen
UngiAarhus
•Medarbejderrepræsentant Lars Vad la Cour, pædagog i Underground (Viby)
• 4 ungerepræsentanter fra Senatet i SYDVEST + tovholder Kristoffer

Beslutning for Punkt 1: Velkomst og præsentation af alle
bestyrelsesmedlemmer

Velkommen til konstituerende bestyrelsesmøde v/Mads. Kort præsentation af formål med
mødet og kort 2-mands-gruppe-snak med henblik på præsentation af hinanden i forum.

Opfordring til, at alle er opmærksomme på at inkludere de nye medlemmer i bestyrelsen
på den bedste måde, ved bla. at holde møderne i et letforståeligt sprog og ved ikke at
dvæle i gammel historie.

Punkt 2: Orientering om bestyrelsens arbejde, herunder
lederens rolle og ansvar i forhold til bestyrelsen

Beslutning for Punkt 2: Orientering om bestyrelsens
arbejde, herunder lederens rolle og ansvar i forhold til
bestyrelsen

Materiale om UngiAarhus, principper for bestyrelsens arbejde og tavshedserklæring er
uddelt forud for mødets begyndelse.

Kort orientering om principperne, herunder økonomi og byrådsbeslutninger v/Mads.

Opfordring til at medlemmer bruger deres stemmer ind i bestyrelsen og løfter både
problematikker og gode historier ind i bestyrelsen.
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Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune 

 
§ 1– Formål  
Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældre- og 
ungerådets arbejde, herunder rammerne for samarbejde med Aarhus Kommune, fritids- og 
ungdomsskolelederen, lederne af enheder, medarbejdere, forældre, unge og eksterne 
samarbejdsparter.  
 
Vedtægten er gældende for alle fritids- og ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune. Hvor ikke 
andet er anført, er vedtægtens bestemmelser også gældende for Heltidsundervisningen.  
 
§ 2 – Byrådet  
Byrådet vedtager en fritids- og ungdomsskoleplan, som, sammen med Børn og Unges 
overordnede værdier og mål samt Børn og Unge politikken, fastlægger rammerne for fritids- 
og ungdomsskoletilbuddet.  
 
I henhold til lov om ungdomsskoler skal Byrådet  
 

 sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed  
 

 i planen for kommunens fritids- og ungdomsskolevirksomhed bestemme antallet af 
ungdomsskolebestyrelser  

 
 fastsætte medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen  

 
 træffe bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret  

 
 årligt fastsætte en beløbsramme for udgifterne til fritids- og 

ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte fritids- og ungdomsskole  
 

 udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om fritids- og 
ungdomsskolebestyrelsens opgaver.  

 
§ 3 – Målbeskrivelse for fritids- og ungdomsskoletilbuddet  
I henhold til lov om ungdomsskoler §1 skal fritids- og ungdomsskoletilbuddet give unge 
mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem 
til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres 
interesse for og evne til aktivt medvirken i et demokratisk samfund.  
 
Fritids- og ungdomsskoletilbuddet skal i samarbejde med de unge skabe aktiviteter og 
samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for 
demokrati.  
 
Fritids- og ungdomsskoletilbuddet skal bidrage til at styrke de unges trivsel, og at de unge 
udvikler de nødvendige kompetencer, så de bliver i stand til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Fritids- og ungdomsskoletilbuddet skal som led heri bidrage til at udvikle 
unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.  
 
Fritids- og ungdomsskoletilbuddet bidrager til opfyldelse af børn og ungepolitikkens mål i et 
tæt samspil med Børn og Unges øvrige tilbud, og i et tæt samspil med eksterne 
samarbejdspartnere. F.eks. erhvervsliv, ungdomsuddannelser, boligorganisationer og Aarhus 
Kommunes øvrige magistratsafdelinger. Fritids- og ungdomsskoletilbuddet har endvidere til 
opgave at bidrage til opfyldelsen af den af byrådet vedtagne fritids- og ungdomsskoleplan 
samt øvrige mål for Børn og Unge.  
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§ 4 – Fritids- ungdomsskolebestyrelse og forældre- og ungeråd  
Ifølge Lov om ungdomsskoler § 7 skal der ved hver ungdomsskole oprettes en 
ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer.  
 
I Aarhus Kommune oprettes en fritids- og ungdomsskolebestyrelse pr. område samt en 
bestyrelse ved Heltidsundervisningen.  
 
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen består af 13 medlemmer. Dog består 
Heltidsundervisningens bestyrelse af 11 medlemmer, da der ikke vælges ungerepræsentanter:  
 
• 4 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for fritids- og 
ungdomsskolearbejdet i lokalområdet, f.eks. idrætsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, 
fællesråd m.fl.  
• 2 medarbejderrepræsentanter  
• 3 forældrerepræsentanter  
• 4 unge/elevrepræsentanter.  
 
Samtlige medlemmer har stemmeret. Unge/ elevrepræsentanterne må ikke deltage i den del 
af møderne, der angår sager vedrørende enkelte elever, lærere eller ledere.  
 
Fritids- og ungdomsskolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.  
Fritids- og ungdomsskolelederen er tillige sekretær for bestyrelsen og sørger for den fornødne 
sekretariatsbistand.  
 
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der 
behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.  
 
For at sikre sammenhæng mellem FU-bestyrelsen, forældre- og ungerådenes samt 
elevrådenes arbejde, vælges bestyrelsens forældre og ungerepræsentanter fra forældre- og 
ungerådene samt elevrådet.   
 
Forældre- og ungeråd  
Lederne af enhederne i fritids- og ungdomsskoletilbuddet har ansvaret for, at der etableres 
forældre- og ungeråd. Der oprettes ikke forældre- og ungeråd ved  
 
Heltidsundervisningen.  
Lederne af enhederne i fritids- og ungdomsskoletilbuddet deltager i forældre- og ungerådets 
møder uden stemmeret. Lederen er tillige sekretær for forældre- og ungerådet og sørger for 
den fornødne sekretariatsbistand.  
 
Forældre- og ungerådet består af tre ungerepræsentanter og tre forældrerepræsentanter og en 
medarbejderrepræsentant, medmindre medarbejderne ikke ønsker at være repræsenteret. 
Ungerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter vælges for ét år.  
 
Forældrerepræsentanter vælges for to år.  
 
Elevråd  
I henhold til Lov om ungdomsskoler §9 har eleverne ret til at danne et elevråd.  
I Aarhus Kommune har fritids- og ungdomsskolelederen ansvaret for, at der etableres et 
elevråd i forbindelse med undervisningstilbuddet.  
 
§ 5 Formål med Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen og forældre- og ungerådet  
Det er vigtigt at Byrådets beslutninger og politikker, herunder fritids- og ungdomsskoleplanen 
udmøntes i et tæt samarbejde mellem unge, forældre, medarbejdere og organisationer.  
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Fritids- og ungdomsskolebestyrelsens formål er at sikre forældre, unge, medarbejdere og 
organisationer indflydelse på principperne for fritids- og ungdomsskoletilbuddet indenfor de af 
Byrådet fastlagte rammer (Aarhus Kommunes børn og ungepolitik samt plan for fritids- og 
ungdomsskoleområdet m.fl.).  
 
Forældre- og ungerådets formål er at sikre forældre og unge indflydelse på enhedernes daglige 
virke. Desuden er forældre- og ungerådet sparringspart for fritids- og 
ungdomsskolebestyrelsen.  
 
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige 
samarbejde mellem unge, forældre, medarbejdere og ledelse på tværs af alle afdelinger i 
fritids- og ungdomsskoletilbuddet.  
 
§ 6 – Fritids- og ungdomsskolebestyrelsens kompetencer  
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen udøver på møder sin virksomhed inden for de mål og 
rammer, der er fastsat af byrådets vedtagne fritids- og ungdomsskoleplan.  
 
Fritids- og ungdomsskoleplanen tager sit afsæt i de fire overordnede mål for Børn og Unge og 
Børn og Ungepolitikken, der skal sikre opfyldelsen af byrådets bærende hensyn med dannelsen 
af Børn og Unge.  
 
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsens kompetencer er i henhold til Lov om ungdomsskoler § 8:  
 
1. Inden for den af Byrådet fastsatte beløbsramme at udarbejde budget for fritids- og 
ungdomsskoletilbuddet og på grundlag heraf fastlægge fritids- og ungdomsskoletilbuddets 
indhold og omfang.  
 
2. At afgive indstilling til Børn og Unge om ansættelse og afskedigelse af fritids- og 
ungdomsskolelederen, ledere af afdelinger, pædagogisk medhjælp, lærere og andre 
pædagogiske medarbejdere (fastansatte).  
 
3. At ansætte og afskedige timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske 
medarbejdere (ikke fastansatte). Hvis bestyrelsen ønsker det, kan denne kompetence 
delegeres til fritids- og ungdomsskolelederen.  
 
4. At afgive udtalelser og stille forslag til fritids- og ungdomsskolelederen og byrådet om alle 
spørgsmål, der vedrører fritids- og ungdomsskolebestyrelsens virksomhed  
5. At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den.  
 
§ 7 – Forældre- og brugerrådets kompetencer  
Forældre og ungerådene er det lokale bindeled mellem fritids- og ungdomsskolebestyrelsen og 
de unge i lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at inddrage forældre- og ungerådene i 
tilrettelæggelsen af arbejdet i de lokale FU-tilbud med henblik på at opnå størst mulig effekt af 
Fritids- og ungdomsskoletilbuddets indsatser.  
 
Forældre- og ungerådet kan udarbejde oplæg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen, fx ideer 
til fælles aktiviteter og fælles problemstillinger for fritids- og ungdomsskoletilbuddet. Forældre- 
og ungerådet kan have mere praktisk betonede opgaver i forbindelse med planlægningen af 
arrangementer i afdelingen.  
 
Forældre- og ungerådets opgaver er bl.a.:  
 
• at være sparringspart for fritids- og ungdomsskolebestyrelsen  
• at drøfte principielle problemstillinger vedrørende afdelingen  
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• at indgå i et samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i 
forbindelse med møder og arrangementer.  
 
Forældre- og ungerådet har ingen formelle kompetencer i forhold til afdelingens aktiviteter.  
 
§ 8a – Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen (gælder ikke for 
Heltidsundervisningen)  
Medlemmer af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen vælges for to år (ulige år), dog ikke unge- 
og elevrepræsentanter, der vælges hvert år.  
 
Bestyrelsesåret er fra 1. oktober til 30. september.  
 
Fritids- og ungdomsskolelederen er ansvarlig for at holde valg til bestyrelsen, herunder at sikre 
størst mulig repræsentation i bestyrelsen.  
 
Ved valg af medarbejderrepræsentanter, unge/elevrepræsentanter og forældrerepræsentanter 
bør det tilstræbes, at disse så vidt muligt kommer fra forskellige enheder i fritids- og 
ungdomsskoletilbuddet.  
 
Valg af medlemmer:  
 
Repræsentanter for organisationerne:  
I ulige år vælges repræsentanter for organisationer med særlig interesse for fritids- og 
ungdomsskolearbejdet i lokalområdet, f.eks. idrætsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, 
fællesråd m.fl. af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Byrådet har delegeret 
kompetencen til Rådmanden for Børn og Unge.  
 
Procedure for udvælgelse af organisationsrepræsentanter er, at Børn og Unge indrykker 
annonce i pressen med opfordring til, at interesserede organisationer indsender forslag til 
repræsentanter til FU-lederen i de områder, hvor de er interesserede i at være repræsenteret i 
FU-bestyrelsen.  
 
FU-lederen udarbejder en oversigt over, hvilke organisationer der har fremsendt forslag til 
repræsentanter, samt forslag til hvem der skal indstilles til at være repræsenteret i FU-
bestyrelsen i deres område.  
 
Indstilling af organisationsrepræsentanter sker med inddragelse af/i dialog med den afgående 
bestyrelse. Børn og Unge samler indstillingerne til en fælles indstilling til rådmanden.  
 
I udvælgelsen af organisationsrepræsentanter lægges der vægt på organisationer, der kan 
bidrage til FU-områdets forebyggende arbejde med udsatte børn og unge.  
 
Medarbejderrepræsentanter:  
I ulige år vælges medarbejderrepræsentanter. Alle medarbejdere under fritids- og 
ungdomsskolelederens kompetence er valgbare. Medarbejderrepræsentanterne vælges ved en 
fælles valghandling, som fritids- og ungdomsskolelederen forestår.  
Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. 
På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal 
vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved 
stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod.  
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
Medarbejderrepræsentanter udtræder af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen fra den dag, de 
ikke længere er ansat i området, og stedfortrædere indtræder i stedet.  
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Forældrerepræsentanter:  
I ulige år vælges forældrerepræsentanter.  
 
På konstituerende møde i forældre- og ungerådet vælges én forælder som kandidat til 
bestyrelsen. Ved fritids- og ungdomsskoletilbud med færre end seks enheder vælger hvert råd 
to forældre for at sikre et tilstrækkeligt antal kandidater, til at der kan vælges både 
bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere.  
 
Fritids- og ungdomsskolelederen indkalder kandidaterne til et møde. Blandt de opstillede 
kandidater fra forældre- og ungerådene vælges tre forældrerepræsentanter til bestyrelsen.  
 
Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. 
På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal 
vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved 
stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod.  
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
Forældrerepræsentanter udtræder af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen fra den dag, de ikke 
længere har børn i området, og stedfortrædere indtræder i stedet.  
 
Unge/elevrepræsentanter:  
Hvert år vælges to unge og to elevrepræsentanter til bestyrelsen.  
Ungdomsskolens elevråd vælger to repræsentanter til bestyrelsen. De to ungerepræsentanter 
vælges blandt forældre- og ungerådenes ungerepræsentanter.  
 
På konstituerende møder i forældre- og ungerådene vælger hvert råd én ung som mulig 
kandidat til bestyrelsen.  
 
Fritids- og ungdomsskolelederen indkalder kandidaterne til et møde. Blandt de opstillede 
kandidater fra forældre- og ungerådene vælges to ungerepræsentanter til bestyrelsen.  
 
Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. 
På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal 
vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved 
stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod.  
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
Hvert år skal valg af ungerepræsentanterne til forældre- og ungerådene være afholdt, så der 
kan holdes konstituerende møde i fritids- og ungdomsskolebestyrelsen ved bestyrelsesårets 
start.  
 
Unge/elevrepræsentanter udtræder af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen fra den dag, de 
ikke længere er unge/elever i området, og stedfortrædere indtræder i stedet.  
Afstemningens resultat offentliggøres på fritids- og ungdomsskoletilbuddets hjemmeside.  
 
Stedfortrædere og mulighed for genvalg:  
For hvert medlem af fritids- og ungdomsskolebestyrelsen vælges en stedfortræder.  
 
Valget af stedfortrædere sker i forbindelse med, og efter samme principper som valget til 
bestyrelsen.  
 
Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortrædere, foretages 
suppleringsvalg for resten af perioden. 
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Suppleringsvalg foretages efter samme procedure som ved ordinære valg. 
 
Der er mulighed for genvalg.  
 
§ 8b – Valg til bestyrelsen ved Heltidsundervisningen  
Medlemmer af bestyrelsen ved Heltidsundervisningen vælges for to år, dog ikke forældre- og 
elevrepræsentanterne der vælges hvert år.  
 
Bestyrelsesåret er fra 1. oktober til 30. september.  
 
Hvert andet år vælges medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for organisationer med 
særlig interesse for området.  
 
Lederen af Heltidsundervisningen er ansvarlig for at afholde valg til bestyrelsen.  
 
Valg af medlemmer  
 
Repræsentanter for organisationerne:  
I ulige år vælges repræsentanter for organisationer med særlig interesse for fritids- og 
ungdomsskolearbejdet i lokalområdet, f.eks. idrætsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, 
fællesråd m.fl. af byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Byrådets har delegeret 
kompetencen til Rådmanden for Børn og Unge.  
 
Procedure for udvælgelse af organisationsrepræsentanter er, at Børn og Unge indrykker 
annonce i pressen med opfordring til, at interesserede organisationer indsender forslag til 
repræsentanter til lederen af Heltidsundervisningen. Lederen af Heltidsundervisningen 
udarbejder en oversigt over, hvilke organisationer der har fremsendt forslag til 
repræsentanter, samt forslag til hvem der skal indstilles til at være repræsenteret i 
bestyrelsen. Indstilling af organisationsrepræsentanter sker med inddragelse af/i dialog med 
den afgående bestyrelse. Børn og Unge samler indstillingerne til en fælles indstilling til 
rådmanden.  
 
I udvælgelsen af organisationsrepræsentanter lægges der vægt på organisationer, der kan 
bidrage til FU-områdets forebyggende arbejde med udsatte børn og unge.  
 
Medarbejderrepræsentanter:  
I ulige år vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Alle medarbejdere under 
lederens kompetence er valgbare. Medarbejderrepræsentanterne vælges ved en fælles 
valghandling, som lederen forestår.  
 
Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. De to medarbejdere, der får flest og næst 
flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende 
kandidater. Ved stemmelighed ved anden afstemning trækkes lod.  
Medarbejderrepræsentanter udtræder af bestyrelsen fra den dag, de ikke længere er ansat ved 
Heltidsundervisningen, og stedfortrædere indtræder i stedet.  
 
Forældrerepræsentanter:  
Hvert år vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen.  
 
Lederen af Heltidsundervisningen indkalder hvert år inden den 1. oktober skolens 
forældrekreds til valgmøde med henblik på valg af tre repræsentanter og tre stedfortrædere til 
bestyrelsen.  
 
Indkaldelse sker med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter.  
Lederen af Heltidsundervisningen forestår valghandlingen.  
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Opstilling af kandidater sker ved, at de fremmødte forældre kommer med forslag til 
kandidater.   
 
Hvis det på valgmødet ikke er muligt at vælge tre forældrerepræsentanter, indkalder lederen 
af Heltidsundervisningen til fornyet valgmøde med 14 dages varsel. Hvis det ikke her er muligt 
at vælge mindst to forældrerepræsentanter, kan der på valgmødet i denne situation vælges én 
forælder, som er forældrekredsens repræsentant i bestyrelsen.  
 
Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. 
På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal 
vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved 
stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod.  
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   
 
Forældrene har én stemme pr. barn/ung, der er indskrevet ved Heltidsundervisningen. Der 
udleveres en stemmeseddel pr. barn/ung, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på 
forældrekandidater, der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.  
 
Som forældre betragtes den/de, der har forældremyndigheden, eller den, der har den faktiske 
omsorg for og daglige tilknytning til barnet jf. gældende regler.  
 
Ansatte, der har børn/unge ved Heltidsundervisningen, har stemmeret men er ikke valgbare til 
bestyrelsen.  
 
Afstemningens resultat offentliggøres på Heltidsundervisningens hjemmeside.  
Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen fra den dag, de ikke har børn ved 
Heltidsundervisningen, og stedfortrædere indtræder i stedet.  
 
Elevrepræsentanter:  
Heltidsundervisningens elevråd vælger hvert år to repræsentanter til bestyrelsen.  
Valg til elevråd afholdes efter regler fastsat af Undervisningsministeriet (Bekendtgørelse om 
elevråd i ungdomsskolen nr. 705 af 23. juni 2014).  
Elevrepræsentanter udtræder af bestyrelsen fra den dag, de ikke længere er indskrevet ved 
Heltidsundervisningen, og stedfortrædere indtræder i stedet.  
 
Stedfortrædere og mulighed for genvalg  
For hvert medlem af bestyrelsen vælges en stedfortræder.  
Valget af disse sker i forbindelse med og efter samme principper som valget til bestyrelsen.  
 
Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortrædere, foretages 
suppleringsvalg for resten af perioden. 
 
Suppleringsvalg foretages efter samme procedure som ved ordinære valg. 
 
Der er mulighed for genvalg.  
 
§ 9 Valg til forældre- og ungeråd og valg til elevråd i ungdomsskoleafdelingerne 
(Gælder ikke for Heltidsundervisningen)  
 
Valg til forældre og ungeråd  
Hvert år afholdes valg af unge- og medarbejderrepræsentanter. I ulige år afholdes valg af 
forældrerepræsentanter.  
 
Valgene og det konstituerende møde skal være afholdt senest den 30. september.  
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Der er mulighed for genvalg.  
 
Valg af forældrerepræsentanter  
I ulige år afholdes der valg af forældrerepræsentanter.  
 
Lederen indkalder til valgmødet med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter.  
 
Lederen er ordstyrer og forestår valghandlingen.  
 
Opstilling af forældrekandidater sker ved, at de fremmødte forældre kommer med forslag til 
kandidater.  
 
Hvis det på valgmødet ikke er muligt at vælge tre repræsentanter, indkalder lederen til fornyet 
valgmøde med 14 dages varsel. Hvis det ikke her er muligt at vælge mindst to 
repræsentanter, kan der på valgmødet i denne situation vælges en forælder, som er 
afdelingens repræsentant, når afdelingerne skal vælge forældrerepræsentanter til fritids- og 
ungdomsskolebestyrelsen.  
 
Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. 
På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal 
vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved 
stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod.  
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
Forældrene har én stemme pr. barn/ung i afdelingen. Der udleveres en stemmeseddel pr. 
barn/ung, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på forældrekandidater, der ønskes 
valgt.  
 
Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.  
 
Som forældre betragtes den/de, der har forældremyndigheden, eller den, der har den faktiske 
omsorg for og daglige tilknytning til barnet jf. gældende regler.  
Ansatte, der har børn/unge i afdelingen, har stemmeret, men er ikke valgbare.  
Afstemningens resultat offentliggøres.  
 
Forældrerepræsentanter udtræder af forældre- og ungerådet fra den dag, de ikke længere har 
unge i området, og stedfortrædere indtræder i stedet.  
 
Valg af ungerepræsentanter  
Hvert år afholdes valg af ungerepræsentanter. Lederen indkalder til valgmøde. Lederen 
forestår valghandlingen og tilrettelægger denne under hensyntagen til aldersgruppen.  
 
Opstiller der flere kandidater end det antal der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. 
På stemmesedlen kan der skrives det antal navne svarende til det antal kandidater, der skal 
vælges. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Ved 
stemmelighed efter anden afstemning, trækkes der lod. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
Ungerepræsentanter udtræder af forældre- og ungerådet fra den dag, de ikke længere er unge 
i området, og stedfortrædere indtræder i stedet.  
 
Valg af medarbejderrepræsentanter  
Hvert år afholdes valg af medarbejderrepræsentanter. Lederen indkalder medarbejderne i 
enheden til valgmøde.  
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Mødet indledes med at få afklaret, om et flertal af medarbejderne ønsker 
medarbejderrepræsentation i forældre- og ungerådene. Hvis et flertal ønsker dette, vælges 
medarbejderrepræsentanterne efter samme procedure som medarbejderne i fritids- og 
ungdomsskolebestyrelsen.  
 
Medarbejderrepræsentanter udtræder af forældre- og ungerådet fra den dag, de ikke længere 
er ansat i området, og stedfortrædere indtræder i stedet.  
 
Valg til elevråd i ungdomsskolen  
Valg til elevråd i ungdomsskolen afholdes efter regler fastsat af Undervisningsministeriet 
(Bekendtgørelse om elevråd i ungdomsskolen nr. 705 af 23. juni 2014).  
 
Stedfortrædere og mulighed for genvalg  
For hvert medlem af forældre og ungerådet vælges en stedfortræder. Valget af disse sker i 
forbindelse med og efter samme principper som valget til forældre og ungerådet.  
 
Der er mulighed for genvalg.  
 
§ 10 - Afholdelse af møder i fritids- og ungdomsskolebestyrelsen  
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen konstituerer på første ordinære møde formand og 
næstformand. Næstformanden er stedfortræder for formanden.  
 
Bestyrelsesformanden tegner bestyrelsen mellem møderne.  
 
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen afholder mindst fire årlige møder.  
 
Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden eller tre af medlemmerne 
finder det fornødent.  
 
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter.  
 
Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne. Formanden 
udarbejder til hvert møde en dagsorden.   
 
Fritids- og ungdomsskolelederen og ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve punkter optaget 
på dagsordenen.  
 
Bestyrelsens møder er åbne for unge, forældre og personale, medmindre der er tale om 
personsager samt sager, der under hensyn til forvaltningslovens regler skal behandles på 
lukkede møder.  
 
Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i møderne, når der behandles 
spørgsmål af særlig interesse for dem.  
 
Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, der har 
deltaget i mødet. Dagsorden og referatet føres med de begrænsninger, der følger af 
lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden.   
 
Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslaggivende.   
 
I tilfælde af afstemning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende.  
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Bestyrelsens medlemmer skal overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om 
habilitet og tavshedspligt.  
 
Fritids- og ungdomsskolelederen er ansvarlig for, at bestyrelsesmedlemmerne underskriver en 
tavshedserklæring.  
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Børn og Unge udsender vejledende 
forretningsorden.  
 
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, skal formanden eller lederen have besked. 
Afbud bør meddeles så tidligt som muligt, så en stedfortræder kan indkaldes. I 
forretningsorden aftales det, om det er formanden eller FU-lederen, der har ansvaret for at 
indkalde stedfortrædere.  
 
For stedfortrædere gælder det, at disse ikke er tilknyttet et bestemt medlem af bestyrelsen. 
Stedfortræderne er således ikke personlige. Stedfortrædere indkaldes som stedfortrædere til 
møder efter det antal stemmer, som de fik ved valget. Stedfortrædernes rolle og funktion skal 
besluttes som en del af den forretningsorden, som bestyrelsen skal fastlægge på det 
konstituerende møde. Bestyrelsen skal som en del af forretningsorden tage stilling til:  
 

 Om stedfortrædere kun indtræder i bestyrelsen, når et ordinært medlem udtræder, 
eller også ved ordinære medlemmers forfald ved enkelte møder.  

 
 Om stedfortrædere kun har stemmeret, hvis de er indtrådt som ordinært medlem, eller 

om de også har stemmeret ved deltagelse i enkelte møder.  
 

 Om stedfortrædere har taleret, hvis de deltager i bestyrelsesmøderne.  
 
§ 11 Afholdelse af møder i forældre- og ungerådene  
Forældre- og ungerådet konstituerer sig på første ordinære møde med formand og 
næstformand, som begge skal være forældre- eller ungerepræsentanter.  
 
Næstformanden er stedfortræder for formanden.  
 
Formanden tegner forældre- og ungerådet mellem møderne.  
 
Der tages referat fra møderne. Referatet offentliggøres.  
 
Formanden fastsætter tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter 
dagsordenen.  
 
Forældre- og ungerådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles 
spørgsmål af særlig interesse for dem.  
 
Forældre og- ungerådet afholder mindst 4 årlige møder.  
 
§ 12 - Afgivelse af forslag og udtalelser  
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til Byrådet om ændringer i fritids- og 
ungdomsskoletilbuddet, jfr. § 3 i Lov om ungdomsskoler.  
 
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til Byrådet om udvidelse af 
ungdomsskoleundervisningens aldersgrænser, jfr. § 2 i Lov om ungdomsskoler.  
 
Fritids- og ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle 
spørgsmål, der vedrører fritids- og ungdomsskoletilbuddet. Fritids- og 
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ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger 
den.  
 
§ 13 Fritids- og ungdomsskolelederen  
Fritids- og ungdomsskolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af fritids- og 
ungdomsskoletilbuddet og er ansvarlig over for fritids- og ungdomsskolebestyrelsen og 
Byrådet, jf Lov om ungdomsskoler §10, stk. 2.  
 
Fritids- og ungdomsskolelederen er forpligtet til at oprette en fritids- og 
ungdomsskolebestyrelse.  
 
Fritids- og ungdomsskolelederen udarbejder indstillinger til fritids- og 
ungdomsskolebestyrelsen og har ansvar for og kompetence til at udmønte fritids- og 
ungdomsskolebestyrelsens beslutninger i praksis.  
 
Fritids- og ungdomsskolelederen træffer beslutninger om fritids- og ungdomsskoletilbuddets 
daglige drift inden for rammerne af fritids- og ungdomsskolebestyrelsens fastlagte principper.  
 
Fritids- og ungdomsskolelederen er ansvarlig for, at fritids- og ungdomsskolebestyrelsens 
beslutninger ligger inden for rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger, administrative 
bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder vedrørende de ansattes vilkår.  
 
§ 14 – Ikrafttræden og vedtægtsændringer  
Vedtægten er vedtaget af Aarhus Byråd den 17. juni 2015 til ikrafttræden den 18. juni 2015.  
 

Ændring af vedtægten kan foretages af Aarhus Byråd efter indhentet udtalelse fra fritids- og 
ungdomsskolebestyrelserne. 

Som følge af ny Bekendtgørelse om Ungdomsskoler er styrelsesvedtægten konsekvensrettet af 
Rådmanden for Børn og Unge efter orientering til Børn og Unge-udvalget den 14. december. 
2016. 
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Punkt 3: Valg af formand

Beslutning for Punkt 3: Valg af formand

Lone vil gerne fortsætte som formand og er valgt igen af et enigt udvalg.

Punkt 4: Valg af næstformand

Beslutning for Punkt 4: Valg af næstformand

Niels er valgt som næstformand igen.

Punkt 5: Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsens
arbejde

• Bestyrelsesformandens opgaver
• Bestyrelsens møder
• Vedtagelse af stedfortrædernes rolle og funktion
• Inddragelse af unge, forældre og medarbejdere
• Nedsættelse af udvalg

Beslutning for Punkt 5: Vedtagelse af forretningsorden
for bestyrelsens arbejde

• Det besluttes at den eksisterende vejledende forretningsorden vedtages og at den
tages op til revurdering igen omkring januar 2022
• Den 23. november 2021 er alle medlemmer af bestyrelsen inviteret til
præsentation af Ungdomsskolelovgivningen. Præsentationen sker af en jurist og
med live-rollespil og arrangementet er for alle bestyrelser i UngiAarhus
•Møder fremadrettet: 5 møder om året som placeres på mandage skiftevis fra kl.
16:30-19:00 og 17:00-19:30. Møderne vil som udgangspunkt blive holdt på
forskellige matrikler i UngiAarhus
• Bestyrelsen skal være med til at kvalificere byrådsbeslutninger og andet omkring
UngiAarhus, herunder også vedtage økonomiske principper
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Vejledende forretningsorden for bestyrelsens arbejde

Formål
Formålet med en forretningsorden er at fastlægge rammerne for, hvordan bestyrelsen skal 
arbejde. F.eks. hvor ofte der afholdes møder, tidsfrister for udsendelse af dagsorden og stedfor-
træders rolle og funktion mv. 

Forretningsordenen er vejledende. Det betyder, at det er op til den enkelte bestyrelse inden 
for styrelsesvedtægtens rammer, Børn og Unge-politikken, FU-politikken og byrådets øvrige 
beslutninger – herunder, at sikre de unges medborgerskab og inddragelse i bestyrelsesarbejdet 
- at fastlægge en forretningsorden lokalt. 

Hvor ikke andet er nævnt, gælder den vejledende forretningsorden også for bestyrelsen ved 
Heltidsundervisningen og for forældre- og ungerådene. 

1. Indkaldelse til konstituerende møde i bestyrelsen

FU-lederen indkalder til det konstituerende møde, der afholdes umiddelbart efter den 1. oktober. 

Mødet indkaldes med 14 dages varsel.

Forud for det konstituerende møde i bestyrelsen skal der være afholdt konstituerende møder i 
forældre- og ungerådene. 

FU-lederen udarbejder skriftlig dagsorden til mødet. Udarbejdelse af dagsorden for det konsti-
tuerende møde kan ske i et samarbejde med formanden for den afgående bestyrelse.

På dagsordenen til det konstituerende møde bør der ikke sættes andre sager end konstituering 
af bestyrelsen og fastsættelse af forretningsorden mv.

FU-lederen leder mødet til formanden er valgt.

2. Dagsorden for det konstituerende møde i bestyrelsen

1.  Orientering om bestyrelsens arbejde, herunder lederens rolle og ansvar i forhold til bestyrelsen

2. Valg af formand

3. Valg af næstformand 

4. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde herunder:

 4.1. Bestyrelsesformandens opgaver
 
 4.2. Bestyrelsens møder 
 
 4.3. Vedtagelse af stedfortrædernes rolle og funktion§
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§

 4.4. Inddragelse af unge, forældre og medarbejdere? 
 
 4.5. Nedsættelse af udvalg

5. Tidspunkt for næste møde

6. Evt. 

Ad. 4.1. Bestyrelsesformandens opgaver

Bestyrelsesformanden:
• Udarbejder dagsorden for møderne i et samarbejde med FU-lederen.

•  Indkalder til møder, med mindre det er aftalt at FU-lederen, som en del af sekretariats-
funktionen, indkalder til møder.

• Leder bestyrelsesmøderne.

• Påtegner skrivelser på vegne af bestyrelsen.

• Tegner bestyrelsen mellem møderne.

Under formandens fravær overtager næstformanden dennes opgaver. 

Ad. 4.2. Bestyrelsens møder
Bestyrelsesformanden eller lederen indkalder til møde så ofte, det findes nødvendigt, eller 
når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom. 

Bestyrelsen skal afholde minimum fire møder årligt. 

Møderne indkaldes af formanden eller lederen med mindst 14 dages varsel. 

Dagsorden
Et dagsordenspunkt skal så vidt muligt indeholde en kort beskrivelse af, hvad der ønskes 
drøftet og/eller besluttet. Til et punkt kan der evt. vedhæftes et bilag, der uddyber emnet. 

Dagsordenen offentliggøres på FU-tilbuddets hjemmeside med de begrænsninger, der 
følger af reglerne om tavshedspligt samt persondatalovens bestemmelser.

Bestyrelsens møder er åbne for unge, elever, forældre og medarbejdere. Undtaget herfra 
er punkter, der er omfattet af tavshedspligten.

Stedfortrædere
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, skal formanden eller lederen have 
besked. Afbud bør meddeles så tidligt som muligt, så en stedfortræder kan indkaldes (se 
endvidere pkt. 4.3.).

Det aftales, om det er formanden eller FU-lederen, der har ansvaret for at indkalde sted-
fortrædere.
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Beslutninger
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke er optaget på dagsorden.

Beslutningen i en sag skal udsættes til et senere møde, hvis to af bestyrelsens medlemmer 
ønsker det, og/eller hvis personalerepræsentanterne og forældre- og ungerådene ikke har 
haft lejlighed til at drøfte sagen på et forudgående møde. Undtaget herfra er dog sager, 
hvor bestyrelsen ved en udskydelse sætter sig uden for indflydelse (fx ved at overskride 
en tidsfrist).

Hvis afstemning mod sædvane bliver nødvendig, skal denne ske skriftligt, hvis blot ét 
medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til beslutning kræves almindeligt 
stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

I tilfælde af stemme-lighed er formandens stemme udslagsgivende.

Referat
Der udarbejdes et beslutningsreferat, der indeholder en beskrivelse af den beslutning, 
bestyrelsen træffer. Derimod beskrives ikke de forskellige holdninger, som ligger til grund 
for beslutningen. Dog kan et medlem kræve at få sit særstandpunkt ført til referat.

Før referatet offentliggøres på FU-tilbuddets hjemmeside, skal det godkendes af deltager-
ne på bestyrelsesmødet. Det skal fremgå af referatet, hvilke medlemmer der har været til 
stede.

Referatet skal være godkendt og offentliggjort, senest 14 dage efter at mødet er afholdt.

Ad. 4.3. Stedfortrædernes rolle og funktion
Jf. styrelsesvedtægten skal der i forbindelse med valgene også vælges en stedfortræder 
inden for de respektive grupper af medlemmer i bestyrelser og råd. For stedfortrædere 
gælder det, at disse ikke er tilknyttet et bestemt medlem af bestyrelsen. Stedfortræderne 
er således ikke personlige. 

Stedfortrædere indkaldes som stedfortrædere til møder efter det antal stemmer, som de 
fik ved valget. Stedfortrædernes rolle og funktion skal besluttes som en del af den forret-
ningsorden, som bestyrelsen skal fastlægge på det konstituerende møde. Bestyrelsen skal 
som en del af forretningsordenen tage stilling til:

•  Om stedfortrædere kun indtræder i bestyrelsen, når et ordinært medlem udtræder, eller 
også ved ordinære medlemmers forfald ved enkelte møder.

•  Om stedfortrædere kun har stemmeret, hvis de er indtrådt som ordinært medlem, eller 
om de også har stemmeret ved deltagelse i enkelte møder.

• Om stedfortrædere har taleret, hvis de deltager i bestyrelsesmøderne.
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Ad. 4.4. Inddragelse af unge, forældre og medarbejdere? 
At arbejde med demokratisk dannelse og medborgerskab handler om at bidrage til, at 
også de unge bliver kompetente deltagere i demokratiet. De formelle rammer, som be-
styrelsesarbejdet sætter, er en del af den danske demokratiske tradition og styringskæde. 

Byrådet opfordrer FU-området til at benytte valg til bestyrelser og råd til at arbejde med 
de unges medborgerskab og demokratiske dannelse, således at de unge i bestyrelsen får 
et bagland at repræsentere. 

Med vedtagelse af ny styrelsesvedtægt har Byrådet vedtaget en ændring af § 10, så be-
styrelsesmøderne også er åbne for unge. Det giver mulighed for, at de unge kan deltage 
under behandling af punkter af særlig interesse for dem.

Endvidere opfordrer Byrådet bestyrelser og råd til i forretningsordenen at skabe lokale 
rammer og muligheder for de unges samt øvrige forældres og medarbejderes deltagelse. 

Det kan ske ved at bestyrelsen fastsætter:
 
•  Mulighed for foretræder. Det betyder, at de, der ønsker det (unge, forældre og medar-

bejdere), har mulighed for at komme til orde i forbindelse med bestyrelsens behandling 
af et emne af interesse for dem.

•  At de unge, forældre og medarbejdere kan inviteres til debatmøder for at kvalificere 
de beslutninger, som bestyrelsen skal træffe på et bestyrelsesmøde. Fx prioritering af 
budget. Hvad siger de unge? Hvad mener I, at vi som bestyrelse skal vi prioritere i år/
indenfor de næste år? 

•  At bestyrelsen ved bestyrelsesårets start fastlægger omfanget af kontakt med unge, 
elever, forældre og medarbejdere, herunder samarbejdet med forældre- og ungerådene. 

Ad. 4.5. Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen kan beslutte, at der skal nedsættes en række underudvalg til at arbejde med 
forskellige dele af FU-tilbuddets virksomhed. Fx aktivitetsudvalg, økonomiudvalg og/eller 
et bygnings- og legepladsudvalg mv. Udvalget tilegner sig særlig indsigt i emnet og forbe-
reder punkter til drøftelse og beslutning på bestyrelsens møder.

Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsens funktionsperiode 1. oktober xxxx til 
30. september xxxx.

Vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde den xxxxx
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Punkt 6: Tidspunkt for næste møde

Bestyrelseskursus tirsdag d. 23. november 2021 - kl. 17.00 - 20.00 - sted tilgår.

Beslutning for Punkt 6: Tidspunkt for næste møde

Tak for deltagelse og god energi på mødet, og velkommen til vores nye medlemmer.
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