
Bestyrelsen UngiAarhus NORD – revideret 15-03-2022/LLP 
 

 
Dato og tid: mandag d. 28. februar 2022 kl. 17:00 – 19:00 
 
Sted: Legepladsen Søndergaard, Lystrupvej 262, 8520 Lystrup 
 
Deltagere:  

Foreningsrepræsentanter: 
Thomas Stubbe Teglbjærg: Århus Forældreorganisation (ÅFO) - tst@aafo.dk 
Camilla Jørgensen: Lystrup Svømning - cj@lystrupsvoemning.dk 
Mikkel Daniel Jung: DGI Østjylland - Mikkel.Daniel.Jung@dgi.dk 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Marianne Bisgaard Falck: mbfa@aarhus.dk  
 
Forældrerepræsentanter: 
Pernille Burmester: pb@sorthco.dk (Klubben Skødstrup) 
 
Unge repræsentanter: 
1. Suppleant: Sara Ravn Iversen: pengesar@gmail.com   
 
FU Leder: 
Ove Petersen: op@aarhus.dk  
 
Vice FU Leder 
Christina Ramsbøll 
 

Afbud: 
Jeanette Baagø: Fællesrådet 8541 (Skødstrup) - jeanette@baagoenet.dk 
Anton Kirkeby: anki@aarhus.dk  
Nicolai Lund Madsen: nilm@aarhus.dk (Klubben Hjortshøj) 
Bestyrelsesmedlem Rikke Kondrup Jensen: rikke.kj@live.dk 
Bestyrelsesmedlem Liva Munk Kaae: livakaae@gmail.com 
2. Suppleant: Lasse Korfits Hjenrøe: hjernoelasse@gmail.com  

 
 

Tid Punkt m. ansvarlig/afsender samt beskrivelse Bemærkninger/opfølgning 
 
(16:45- 17:00) 
 
17:00 – 17:10 

 
(Rundvisning) 
 
Velkommen v. Thomas 

• Kort velkomst og gennemgang af dagsorden 

• Punkter til eventuelt 
 

 

 
17:10 – 17:15 

 
Godkendelse af dagsorden v. Thomas 
 

 

 
17:15 – 17:20 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde v. Thomas 
 

 

 
17:20 – 17:35 

 
De unges punkter og status på senatarbejde 
 

 

 
17:35 – 18:00 

 
Budget 2022 v. Ove 

• Præsentation af budget 2022 
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• Nuværende budgetmodel (2021) samt principper for 

budgettildeling, herunder ansættelse af tværgående 
medarbejder, håndholdte indsatser mv. 

• Status på PPR-analyse, undersøgelse om hvordan 
midlerne bruges v. Thomas 

 

 
 
18:00 – 18:30 

 
 

Pause med spisning       
 

 

 
18:30 – 18:45 

 
FU Vision v. Thomas og Ove 

• Status på implementering 

• Samarbejde mellem bestyrelserne på tværs af distrikter 
 

 

 
 
18:45 – 18:55 

 
 
Eventuelt 

• Status på Corona 

• Brædstrup Konference, kort tilbagemelding på 
oplevelsen 

• Datoer for bestyrelsesmøder 2022 
 

 

 
18:55 – 19:00 

 
Punkter til næste møde 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden v. Thomas 

Godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt uden bemærkninger 

3. De unges punkter 

Ingen punkter 

4. Budget 

FU Vision indgår ikke i budget 2022 

10. klasser skal ligge under Tec, bortset fra den sportsrettede 10. klasse ESA som bevares organisatorisk hvor den er. 

Bestyrelsen påpeger, at det er problematisk at Aarhus Kommune ikke udvikler på 10. klasser og bruger 10. klasse til 

dannelse og brobygning ift. afklaring af videregående uddannelse. Det bliver også en udfordring med flytning og 

nedskalering af 10. klasser i forhold til geografi og økonomi, idet mange unge vil få svært ved at vælge en 10. klasse 

fordi de geografisk eller økonomisk bliver utilgængelige. Bestyrelsen vil anbefale, at denne problematik løftes til 

byrådet på byrådsmøder. 

Forudsætningen for budget 2022 har ikke ændret sig. Bestyrelsen skal derfor beslutte, om principperne for 2021 kan 

tiltrædes igen for 2022. 

Kort gennemgang af principperne, forklaring af socio- og demografimodel i forhold til tildeling af midler v. Ove. 

Midler til håndholdte indsatser overføres til US som skal løse opgaverne omkring udsatte børn og unge, herunder 

den efterspurgte eneundervisning og håndholdte indsatser, og det giver derfor god mening. De håndholdte indsatser 

er planlagt i samarbejde med skole, PPR og andre aktører og er SKAL samarbejde. I Nord arbejdes der også på at 
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udvikle samarbejdet, relationerne og udnyttelse af kompetencer mellem US og klubber; US og klub inviterer 

hinanden med i aktiviteter og sparrer på tværs. 

Det opleves blandt forældre, at børn omkring 5. klasse begynder at droppe ud af klubberne. Det sætter en 

uhensigtsmæssig kædereaktion i gang, idet de tilbageværende i klubben fra samme årgang, også vælger at droppe 

ud. Bestyrelsen opfordrer til, at der bruges ressourcer på mere og praksisnær intro til US og klubberne. 

Der er et ønske om at ansætte en tværgående medarbejder fra ledelsens side. For at synliggøre hvad en tværgående 

medarbejder skal lave er der behov for, at få sat ord på de behov der er i distriktet, og som den tværgående og 

håndholdte medarbejder skal tage sig af. Der er lavet udkast til stillingsindhold med 4 temaer; 1. fritidsmiljøer, 2. 

understøttelse af kursusudvalget, 3. udvikling af værktøjer, 4. inddragende processer på lederniveauer. Lederteamet 

skal godkende og kvalificere funktionsbeskrivelsen inden stillingen slås op. 

Bestyrelsen har godkendt de eksisterende principper for budget 2022. 

5. PPR-analyse 

Der arbejdes på en analyse af alle aspekter af specialklassemidler og handicapmidler for at belyse, hvordan 

tildelte midler bruges mest hensigtsmæssigt. 

6. FU VISION 

• Status på implementering 

• Samarbejde mellem bestyrelserne på tværs af distrikter 

Vi skal lære at være facilitatorer for børn og unge i stedet for at være styrende. 

Ungedeltagerbudget bliver en fast del af budget 2022 og midlerne skal styres af de unge. 

Ny FU Chef Karina Møller er i gang med at lave drejebog/køreplan for udbredelsen af FU Visionen. Alle medarbejdere 

i UngiAarhus skal deltage i et kursus i maj. 

Alle UngiAarhus bestyrelses for- og næstformænd mødes på tværs af distrikterne for at vidensdele, 

erfaringsudveksle og i øvrigt, arbejde for mere inddragelse af de unge i arbejdet. 

7. eventuelt 

 

• Status på Corona 

US har været i Østrig og de har haft en fantastisk tur 

Sommerferieplanlægning starter op i morgen 

 

• Brædstrup Konference, kort tilbagemelding på oplevelsen 

Spændende oplæg, nærværende oplægsholdere, inspirerende og udviklende oplæg. 

En god oplevelse at møde US fra resten af landet og vidensdele på praksis og teori. 

Opfordring til at deltage næste år. 

 

• Datoer for bestyrelsesmøder 2022 

Næste møde: onsdag d. 11. maj kl. 17:00 – 19:30 (sted tilkommer, evt. Skødstrup) 

  

 

 

 

 

 


