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1

Meddelelser

02.02.2017

Sagsnr.
16/25402

Resumé
Nyt fra ungemiljøerne
Birkerød Ungecenter – status fra afdelingsleder
Efter et turbulent efterår i Birkerød Ungecenter er der nu ro på. Ungecenteret er meget velbesøgt og får løbende nye brugere. Der arbejdes målrettet på at få inkluderet
de nye brugere i den eksisterende brugergruppe og gøre dem til en del af det inkluderende fællesskab. Den eksisterende brugergruppe er meget imødekommende og
er gode til at tage imod de nye.
Ungecenteret bliver blandt andet brugt af flere syriske flygtninge, både drenge og
piger, og der samarbejdes derfor med MO+ (modtageklasse for de ældste folkeskoleelever) fra Toftevangsskolen.
Der er fortsat fokus på at lave aktiviteter ud af huset, og der er stor opbakning fra de
unge. Der er planlægges også aktiviteter udenfor normal åbningstid. I nærmeste
fremtid er der en tur til Høvelte kasernes forhindringsbane og en tur med kutter på
Sundet.
Personalet arbejder i øjeblikket på at søge midler hos fonde til en rejse til udlandet
for unge fra 8. kl. og opefter. Turen skal have det formål at styrke sammenholdet og
relationerne unge og voksne imellem, ligesom det skal lette integrationsprocessen
for unge med udenlandsk baggrund.
Der er stor fokus på lektier og opgaveskrivning. Eksamenstiden nærmer sig, og der
er kommet en forespørgsel fra en gruppe unge på oprettelse af et intensivt undervisningshold i engelsk.
Holte Ungecenter – status fra afdelingsleder
I Holte ungecenter forløber dagligdagen godt.
Vores brugergruppe er primært 6. – 7. klasses elever, men med jævne mellemrum
ser vi også ældre elever. Vi har ligeledes fået tilgang af en gruppe blandede unge
med anden etnisk baggrund, både piger og drenge. De er blevet modtaget rigtig godt
i ungecentret og bidrager positivt til ungemiljøet.
Vi har i ungecentret lavet forskellige tiltag, såsom at opkvalificere ”gamerafdelingen”
så den nu koncentreres om ét stort lokale, fremfor tre forskellige rum.
Dette har frigjort plads til mere rolige omgivelser for de af vores brugere, der nyder
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godt af mere stille sysler.
Vi har ligeledes fået sat fokus på et musisk miljø, så det tilgodeses i højere grad end
tidligere.
Ydermere har vi på forsøgsbasis tilknyttet en ”kreativ” medarbejder, som et par timer
hver mandag tilbyder alternative aktiviteter for de unge. Der males, knyttes armbånd,
laves smykker etc.
På sigt håber vi på at kunne gøre brug af en klatre/kano instruktør, som i forvejen
har faste undervisningshold. Denne aktivitet skulle være til glæde for alle ungecentrene, men på frivillig basis.
I forlængelse af ovenstående, har det pædagogiske personale stor fokus på at facilitere de forskellige rum i ungecentret, blandt andet ved at ”frigive” ressourcer til at
opkvalificere brugen af f.eks. ”gamerafdelingen”.
Dette tiltag er med til, helt automatisk, at dæmpe ekstrem støj og justere sprogbrug
endsige, at brugerne passer på centrets udstyr. Dette tiltag gør sig i øvrigt også
gældende i de øvrige aktivitetsrum, køkken, musik, værksted etc.
I Holte ser vi stadig stor søgning i eftermiddagstimerne, hvorimod vi har få, men faste brugere i aftentimerne.
Vi udfordres jævnligt på åbningstiderne i ungecentret, idet vi flere gange ugentligt
allerede har søgning fra kl. 13.
Nærum Ungecenter – status fra afdelingsleder
Nærum Ungecenter oplever en stabil brugertilslutning. Unge i alle aldre søger tilbuddet, men med hovedvægt på 6. - 9. klasse. Fritidsundervisningen kører godt og bliver en stadig større og mere integreret del af ungecentret. Dette sker blandt andet
igennem aftensmad som samlingspunkt og andre tværgående aktiviteter (RudersLan). Særligt de ”nye” E-sportshold giver en god dynamik i huset, og her ser vi elever, der både benytter fritidsundervisningen og klubtilbuddet på samme dag.
Nærum Ungecenters personale arbejder med at gentænke ungecentrets pædagogiske fokus under overskriften ”UC 2.0”. Planen fokuserer kort sagt på at kvalificere
husets pædagogiske aktiviteter og skabe øget sammenhængskraft blandt husets
aktører. Nærum Ungecenter oplever stadig udfordringer i forhold til den socialpædagogiske opgaveløsning, der særligt knytter sig til de ældre unge. Navnlig de udfordringer, der opstår, når man forsøger at fokusere og kvalificere den pædagogiske
indsats på tværs af aldersspændet i huset. En 12-årigs behov adskiller sig meget fra
en 20-årigs.
I vores SFK går det godt. Vi oplever, at børnene meget gerne vil deltage i vores
mange aktiviteter. Vi arbejder ud fra ”Den fælles udvikling til livet”, der har fokus på
seks kerneområder: Barnets alsidige udvikling, Sprog og udtryksformer, Natur, klima
og miljø, Kulturelle udtryksformer, Krop og bevægelse og Fritidsliv.
Vi har valgt at arbejde i temaer, der kører over en uge eller længere. Derved oplever
vi, at mange børn har mulighed for at være med, da mange jo også går til andre ting
i deres fritid. Vi kommer også omkring kerneområderne på den måde. Et tema kan
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være: Læse, et land, madlavning, sport, skrot, brætspil, dans. Ud over temaer har vi
vores faste aktiviteter: Sport i hallen, computer, hobbyværksted, bordtennis, aktivt
spillerum og biograf om fredagen.
Hver dag er det muligt at købe dagens ret. Det sætter mange børn pris på, da de er
sultne efter skole. I januar har vi lavet tegnekonkurrencer og Just Dancekonkurrence. Alle er meget glade for konkurrencer.
I januar har vi også ”sig hej” kampagne. Det betyder, at vi øver os i at hilse, når man
kommer til klubben. Vi har også haft ”tal pænt” kampagne. Disse kampagner gør en
forskel, og vi får alle en følelse af fællesskab.
Forslag til flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg
Der arbejdes fortsat med rapporten, og Ung i Rudersdal afventer svar på enkelte
spørgsmål. For at kunne indarbejde bestyrelsens udtalelse om forslaget i den endelige sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget 15. marts, afholdes ekstraordinært
bestyrelsesmøde torsdag den 2. marts, hvor rapporten behandles.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02.02.2017
Yderligere meddelelser:
Ungechef Lars Eldrup er fortsat sygemeldt. Gitte Næsbøl Magnus er konstitueret
ungechef.
Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 02.03.2017. Eneste punkt på
dagsordenen er forslag om flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose, Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet.

6/14

BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 02.02.2017

2

Temadrøftelse

02.02.2017

Sagsnr.
16/25405

Resumé
Bestyrelsen for Ung i Rudersdals møder indledes med oplæg og temadrøftelse.
Dette mødes tema er: Den fremtidige fritidsundervisning.
Leder af Afdelingen for undervisning og aktiviteter Mira Nymo Wessels indleder temadrøftelsen med et oplæg.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse.

Sagsfremstilling
De seneste år er der sket et mindre fald i tilgangen til fritidsundervisningens ugehold samt en øget interesse for weekendhold eller kortere kurser.
Derfor anbefaler Ung i Rudersdal, at der i den kommende
sæson 2017/2018 etableres færre ugehold og opskaleres
med flere weekendhold og kortere forløb.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter og tager sagen til
efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02.02.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udtrykte tilfredshed med
den retning, der er valgt for fritidsundervisning i den kommende sæson.
På bestyrelsesmødet den 18.05.2017 fremlægger forvaltningen foreløbig plan for
den kommende sæsons fritidsundervisning.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet.
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3

Medlemmerne fortæller

02.02.2017

Sagsnr.
16/25403

Resumé
Bestyrelsens medlemmer har et fast punkt på dagsordenen, hvor de har ordet og frit
kan tage relevante emner op.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Det er bestyrelsesmedlemmerne selv, der beslutter, hvilke emner de vil tage op.
Almindeligvis vil eventuelle sagsemner, fremsat under dette punkt, blive henvist til
senere behandling efter et konkret udarbejdet beslutningsgrundlag.
Punktet indledes af brugerrepræsentanterne, hvorefter bestyrelsens øvrige medlemmer har mulighed for at tage emner op.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02.02.2017
Andreas fortalte, at den to-årige prøveperiode for Café Birken udløber juni 2017.
Café Birken kører i øjeblikket rigtig fint. Der er officielt åbent tre gange ugentligt, men
der kommer folk i caféen hver dag. Café Birkens bestyrelse arbejder på flere initiativer, der skal synliggøre caféens eksistens og sikre et økonomisk overskud på den
daglige drift.
Andreas fortalte, at Lydfest (tidligere Rudersdal Live) nu er stiftet som forening. Foreningen arbejder tæt sammen med Ung i Rudersdal, men står nu på egne ben.
Lydfest afholdes den 26.08.2017.
Andreas pointerede, at det er vigtigt, at brugerne høres i forbindelse med processen
om eventuel flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg.
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Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose og Poul-Henrik Appelqvist deltog ikke i behandlingen af punktet.
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4

Implementering af Borgerdialogpolitik

02.02.2017

Sagsnr.
17/1751

Resumé
Borgerdialogpolitikken er udarbejdet i Borgerdialogudvalget på baggrund af en afdækning af den eksisterende borger- og brugerdialog. Herudover har der været afholdt dialogcaféer og et RudersdalMøde om borgerdialog, ligesom Bestyrelsen for
Ung i Rudersdal har afgivet høringssvar. Politikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2016.
Bestyrelsen bedes drøfte Ung i Rudersdals planlagte indsatser.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
I forlængelse af bestyrelsens behandling af Rudersdal Kommunes borgerdialogpolitik, har Ung i Rudersdals personale arbejdet med, hvordan indholdet af politikken
skal implementeres. Dette har været taget op på personalemøder med MED-status,
hvor medarbejdere er kommet med ideer til konkrete tiltag, der kan bidrage til at
styrke dialogen med kommunens borgere.
Medarbejderne pointerede, at Ung i Rudersdals kommunikationsindsats skal styrkes,
primært ved strategisk brug af sociale medier og Ung i Rudersdals hjemmeside.
Derudover blev det understreget, at Ung i Rudersdal fortsætter med at være:
·
·
·
·
·

·
·

Imødekommende i forhold til vores brugere, deres forældre og øvrige borgere
Tilgængelige, enten personligt eller pr. telefon
Til stede og synlige mange steder i kommunen
Der arbejdes meget målrettet på de sociale medier, for hurtig og målrettet info til
borgerne.
Den pædagogiske faglighed gør at der er en helt naturlig venlig og behjælpelig
tilgang til borgere i målgruppen og uden for målgruppen. Vi arbejder samtidig
målrettet på at de unge bliver bevidste om at deres ansvar for det samme, da de
repræsentere Ungemiljøerne.
Åbne og troværdige i vores arbejde med borgerne, i forhold til hvad vi har på
agendaen.
Hurtige i vores svar på borgerhenvendelse. Ved gentagne henvendelse vedr.
specifikt tema, inviteres til generelt infomøde
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Endelig blev det foreslået, at politikken kan inddrages i UiR’s vision og mission, og
eventuelt kan unge spørges om, hvordan UiR kan leve op til Borgerdialogpolitikken.

Bilag
1 Rudersdal Kommune - Borgerdialogpolitik

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02.02.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær og Oliver Burø Bjørnmose deltog ikke i behandlingen af punktet.
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5

Orientering om omlægning af åbningstider

02.02.2017

Sagsnr.
17/2090

Resumé
Over de seneste år har Ung i Rudersdal erfaret et øget behov for at kunne differentiere åbningstiderne i de enkelte ungecentre. Variation i skoledagens længde på
tværs af kommunen har betydet, at mere fleksible åbningstider i de enkelte ungecentre er nødvendige.
Ung i Rudersdal oplever behov for at kunne tilpasse centrenes åbningstider individuelt og mere dynamisk.
Sagen forlægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Ung i Rudersdals tre ungecentre har hidtil haft ensrettede åbningstider.
I dag oplever Ung i Rudersdal et stigende behov for mere fleksible åbningstider.
Ved at de enkelte ungecentre får mulighed for at omlægge åbningstider efter faglig
vurdering og efter aftale med ledelsen, vil Ung i Rudersdals tilbud til borgerne kunne
gøres mere attraktive og tilgængelige. Det samlede antal åbningstimer vil ikke blive
reduceret.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02.02.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær og Oliver Burø Bjørnmose deltog ikke i behandlingen af punktet.
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6

Budgetopfølgning
Sagsnr.
16/25404

02.02.2017

Resumé
Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning.
Samtidig fremlægges regnskab for 2016.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Status for regnskab 2016 er, at budgettet er overholdt.

Regnskab
2016

Profitcenter
Samlet
resultat

Periodens
Korrigeret
Rest korr.
forbrug
budget
budget
JAN - 016
2016
Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret
DKK

DKK

DKK

18.597.768

19.419.145

821.377

Ung i Rudersdal har haft et mindreforbrug i 2016. I beløbet ligger den vedtagne buffer på kr. 400.000. Derudover kan mindreforbruget henføres til planlagte investeringer, der i budgetåret 2016 ikke er realiseret.
Der er planlagt overførsel af midler til:
·
·

Permanent løsning på opbevaring og vedligehold af knallertkøreskolens knallerter
Etablering af handicapadgang i Nærum Ungecenter
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Budget 2017 vises i hovedtal, da endeligt budget endnu ikke er fordelt på de enkelte
områder i organisationen.

Budget
2017

Profitcenter
Samlet
resultat

Periodens
Korrigeret
Rest korr.
forbrug
budget
budget
JAN - 016
2017
Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret
DKK

DKK

DKK

1.199.910

17.746.840

16.546.930

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 02.02.2017
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær og Oliver Burø Bjørnmose deltog ikke i behandlingen af punktet.
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