
 

 

 
Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i UngiAarhus VEST 

 
Den 13. juni 2022 kl. 16:00-18:00 

 

 
 Sted: Gellerup Højskole (Ungdomsskolens ungemiljø), Gudrunsvej 82, 8220 Brabrand 

 

Dagsorden og Referat: 

 

1. Velkomst (v. Paul) 

• Paul orienterer om dagsordenen og mødets forløb. 

• Der orienteres om, at Jesper Kurdahl Larsen træder ud af bestyrelsen grundet andet arbejde, 

og derfor skal et nyt bestyrelsesmedlem tiltræde. 

  

2. Økonomi (forventet regnskab 2022) (v. Rasmus) 

• Rasmus orienterer om forventet regnskab for 2022. 

  

3. Årshjul for bestyrelsen (v. Rasmus) 

• Rasmus fremlægger oversigt over, hvilke punkter der er for året indtil videre. 

• Det besluttes at temaemner skal skrives ind i årshjulet nu og løbende. 

• Der skal, om muligt, sættes tid af på bestyrelsesmøderne til temadrøftelse. 

• Der er forslag om at afholde ekstraordinære temamøder for at fremme snakken om udvalgte 

temaer. 

• Teams møder kan være et alternativ til fysiske møder, for at få drøftet de aktuelle temaer. 

  

4. Nyt fra Senatet og Børne- og Ungebyrådet (v. Mads og Jada) 

• Jada orienterer om de seneste sager. 

• Jada fortæller bl.a. om Folkemødet, hvor 40-45 unge vil deltage. 

• På næste bestyrelsesmøde må Jada gerne præsentere, hvad hun fik ud af Folkemødet, og hvor 

hun føler sig repræsenteret i det. 

  

5. Aktuelle temaer og sager fra UngiAarhus (v. Rasmus) 

• Rasmus orienterer om de aktuelle temaer lige nu. 

• Arbejdshåndbogen for UngiAarhus Vest. 

o Bestyrelsen udtrykker en positiv feedback omkring processen for udvikling af 

arbejdshåndbogen, samt at det endelige resultat giver et godt fællessprog og en god 

fælles forståelse af opgaven i VEST. 

  

6. Dagens fokusområde: Specialpædagogik i et fritidspædagogisk perspektiv (v. Paul) 

a) Som forberedelse læses Tema 3 ´Specialpædagogik i et fritidspædagogisk perspektiv´ i 

arbejdshåndbogen ´Fælles om VEST´ under Kapitel 4 ´Temaer og distriktsudviklingsområder´ 

(en digital version af arbejdshåndbogen er sendt ud med mødeindkaldelsen). 

b) Spørgsmål til drøftelse er vedhæftet mødeindkaldelsen. 

 



 

 

1. Med afsæt i din egen praksis/hverdag, hvor ser du ny og/eller klassisk udsathed komme til 

udtryk blandt børn og unge? Og hvordan kommer den helt konkret til udtryk? 

• Bestyrelsen drøfter spørgsmålet. 

• Specielt efter Corona er der mange unge, som har det sværere, end de plejer. De unge har et 

dårligere selvværd end tidligere og orienterer sig i større grad mod subkulturer. 

 

2. Hvad tror/mener du, at den fritidspædagogiske praksis kan bidrage med i arbejdet med ny og/eller 

klassisk udsathed blandt børn og unge (herunder at styrke arbejdet med børn og unges mentale 

sundhed) eks. konkrete tiltag/indsatser/forløb eller andre konkrete fritidspædagogiske handlinger? 

• Bestyrelsen drøfter spørgsmålet.  

• De unge har brug for et samfundsmæssigt "kram", hvor man møder dem individuelt. Det er 

vigtig, at få skabt fællesskaber med andre i lignende situationer og på den måde få brugt 

ressourcer, erfaringer, viden, mm. på den bedste måde. 

  

7. Evt. og punkter til næste møde 

• Temadrøftelse: Kan komme løbende inden den 22. august 2022.  

• Temaer til drøftelse sendes ud så tidligt som muligt, så bestyrelsen kan nå at reflekterer over 

det inden mødet. 

• Forslag til temaer: 

o Tema: Hvordan kan vi dele store emner med forældrene? 

• Planlægning af forældreaften på bestyrelsesmøde - f.eks. Omkring "Sociale 

medier", "Unge og rusmidler", mm.  

o Tema: Høring omkring analyse af ledelsesstrukturen i UngiAarhus. 

o Tema: Økonomi og besparelser 

  

8. Check-ud: hvad tager jeg med mig fra mødet? 

• Bestyrelsen fortæller hver især omkring, hvad de tager med sig fra mødet. 

 


