
Bestyrelsen UngiAarhus NORD – løbende dagsorden 
 

 

DAGSORDEN 
 
Dato og tid: 11. maj 2022 kl. 17:00 – 19:30 
 
Sted:  

Klubben Skødstrup, Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup 
 
Deltagere:  

Foreningsrepræsentanter: 
Thomas Stubbe Teglbjærg, Århus Forældreorganisation (ÅFO) 
Jeanette Baagø, Fællesrådet 8541 (Skødstrup)  
Mikkel Daniel Jung, DGI Østjylland  
Camilla Jørgensen, Lystrup Svømning  
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Anton Kirkeby, ungdomsskolen 
Marianne Bisgaard Falck, Klubben Ellevang 
Nicolai Lund Madsen, Klubben Hjortshøj 
 
Forældrerepræsentanter: 
Pernille Burmester: Klubben Skødstrup 
Rikke Kondrup Jensen:  
 
FU Ledelse: 
Ove Petersen, FU-Leder 
Christina H. Ramsbøl, Vice FU-leder 
 
Gæster: 
Kathrine Iversen, Projektmedarbejder, UngiAarhus NORD 
 
Afbud: 
Liva Munk Kaae, Ungerepræsentant 
Camilla Jørgensen, Lystrup Svømning 

 

Tid Beskrivelse af punkt samt ansvarshavende Bemærkninger/opfølgning 
 
17:00-18:30 

 
De unges stemme i Skødstrup, evaluering af projekt. 
 
Rundvisning i klubben. Klubben er flyttet ind på skolen, og der er 
lagt meget energi i at få en høj grad af ungeinddragelse i 
udviklingen af klubbens nye lokaler. Kathrine Iversen 
præsenterede processen og evalueringen. 
 
De unge har fået mulighed for at tilkendegive hvor det er godt og 
rart at være i klubben, og hvor det ikke er rart at være. Det har 
givet et godt indblik i, hvordan medlemmerne bruger og tænker 
klubben. 
 
UngiAarhus NORD søger pt. en distriktsdækkende medarbejder, 
som kan understøtte tilsvarende processer i andre enheder. 
Denne medarbejder skal ikke selv facilitere, men skal hjælpe de 
lokale medarbejdere med at facilitere tilsvarende processer. 
 
 

 
Bilag: Evaluering af projekt: 
”de unges stemme” i 
Skødstrup (4 filer) 
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18:30-18:35 

 
Velkommen v. Thomas 

• Godkendelse af dagsorden v. Thomas 

• Punkter til eventuelt 
 
Dagsordenen godkendes uden bemærkninger. Der er ikke 
punkter til evt.  
 

 

 
18:35-18:40 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde v. Thomas 
 
Referatet godkendes uden bemærkninger 
 

Bilag 1: referat fra 
bestyrelsesmøde 28-02-2022 
til godkendelse 

 
18:40 

 
De unges punkter og status på senatarbejde 
 
De unge har meldt afbud til mødet. Punktet udskydes. 
 

 

 
18:40-19:00 

 
Status v. Thomas og Ove 

• Status på flygtningestrøm fra Ukraine v. Ove 

• Høring vedr. PPR-analyse – om fordeling af PPR-midler 

• Tilbagemelding fra OMG-festival d. 7. maj 
 
Referat af punktet: 
 
Status på flygtningestrømmen.  
Der kommer ikke nær så mange flygtninge til Danmark som 
forventet. Der er lavet modtagecenter på Frydenlundskolen, 
UngiAarhus leverer personale til denne opgave. Flygtningebørn 
fordeles ud på 11 modtagerskoler fordelt over hele byen. Der er 
ikke kommet børn til Distrikt NORD endnu. 
 
PPR-analysen 
PPR har lavet en analyse af, hvordan midler til H- og V-børn, 
specialklassebørn og udsatte unge fordeles i dag, og om der er 
noget som skal rettes til. Analysen er på vej i høring, der er 
høringsperiode d. 20. maj – 6. juni. Analysen lægges ud på 
høringsportalen i morgen, d. 12. maj. 
Bestyrelsen vil mødes over TEAMS og gennemgå materialet med 
henblik på at indgive et høringssvar.  
 
OMG-festival 
UngiAarhus har afholdt OMG-festival på Grimhøj d. 7. maj, med 
opbygningsdage d. 5.-6. maj. Eventet er bydækkende, og der var 
deltagelse af mere end 1500 børn og unge. Alle klubber fik 
tilbudt 50 pladser til festivalen, og flere klubber kunne sende 
væsentligt flere medlemmer med.   
Her har været et stort fokus på ungeinddragelse, og der 
gennemføres efterfølgende en evaluering på ingeinddragelsen i 
eventet. Kathrine Iversen står for evalueringen. Der er også et 
behov for en mere overordnet evaluering af eventet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen mødes onsdag 
d. 18. maj kl. 16:15-17:15, 
på TEAMS om 
PPR Analyse Høringssvar 

 
19:00-19:30 

 
Drøftelser v. Thomas og Ove 
Det videre samarbejde mellem bestyrelserne på tværs af 
distrikter 
De 5 formandsskaber har givet håndslag på at indgå i et tættere 
samarbejde, og bl.a. arbejde på at komme mere på forkant med 
de temaer der rører sig omkring Fritids- og 
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ungdomsskoleområdet i Aarhus. Bl.a. har BU-chef Karina Møller 
inviteret formandsskaberne for de 5 bestyrelser i UngiAarhus ind 
til en drøftelse d. 19. maj. 
 
FU Vision, inddragelse af bestyrelser i: 

1. analyse af organiseringen af UngiAarhus 
2. forslag til ny budgettildelingsmodel for UngiAarhus 
3. Udviklingen af datapakker for UngiAarhus 

 
Der er en opmærksomhed på at inddrage bestyrelserne så tidligt 
som muligt i processerne.  
 
Dialogmøde med Rådmanden 
Deltagelse d. 24. maj i Rådmandens og Børn og Ungeudvalgets 
dialogmøder med bestyrelserne for skole- og UngiAarhus-
bestyrelser. 
 
Dialogmødet med rådmanden flyttes til kl. 17:30-19:00 samme 
dag. Mødet med Karina Møller er flyttet til d. 19. maj. 
Formandsskabet kan forvente af få en invitation i løbet af ugen. 
 
Samarbejde på tværs af bestyrelser i Distrikt NORD 
Karina Møller vil gerne invitere til et samarbejde mellem 
bestyrelser i skoler, dagtilbud og UngiAarhus i Distrikt NORD.  
 

Bilag: brev til Karina og 
Martin fra bestyrelserne i 
UngiAarhus 

 
 
 
 
Bilag: brev til bestyrelserne 
vedr. FU Visionen og 
inddragelse af bestyrelser i 
analysearbejdet 

 
Bilag: FU-vision onepager 
Bilag: FU-vision tidsplan 
 
 

 
19:10 – 19:20 

 
Eventuelt 
Datoer for bestyrelsesmøder 2022, skal bestyrelsen mødes igen 
inden sommerferien 

• Bestyrelsen holder et sidste møde inden sommerferien 
tirsdag d. 21. juni kl. 17:30-19:30.  

 

 
Bestyrelsen inviteres til 
møde d. 21. juni kl. 17:30-
19:30 

 
19:20 – 19:30 

 
Punkter til næste møde 

 

 

 

 


