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Fakta 

Organisatorisk placering 

Ung i Rudersdal er Rudersdal Kommunes ungeområde og organisatorisk opbygget som en 

decentral virksomhed, under Kultur- og Fritidsområdet, med en politisk valgt bestyrelse 

(Bestyrelsen for Ung i Rudersdal / BUR). Ung i Rudersdal ledes af ungechefen, der refererer til 

kulturchefen. 

Adresse 

Navn:  Ung i Rudersdal 

Adresse:  Kulturcenter Mariehøj, 

Øverødvej 246 B, rød indgang, 1. sal 

2840 Holte 

 

Telefon:   4611 5900 

Mail:   ungi@rudersdal.dk 

Hjemmeside:  www.ungirudersdal.dk 

 

Kontortid:  Mandag til torsdag kl. 9:00 – 15:00 

Fredag kl. 9:00 – 13:00 

 

 

 

Ledelse  

Ungechef Lars Eldrup 

Telefon: 72 68 59 01 

Mail: lael@rudersdal.dk 

 

  

http://www.ungirudersdal.dk/
mailto:lael@rudersdal.dk
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Præsentation og profil 

Præsentation 

Ung i Rudersdal er Rudersdal Kommunes ungeområde og tilbyder en bred vifte af aktiviteter og 

tilbud om dannelse, uddannelse og oplevelse i fritiden og i et vist omfang i dagtimerne. Ung i 

Rudersdal arbejder for at give kommunens unge mulighed for at tilegne sig de personlige, faglige 

og sociale kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund. 

 

Det er centralt for Ung i Rudersdal, at alle tilbud til unge tager udgangspunkt i brugernes ønsker og 

behov, og samskabelse er derfor udgangspunktet for hovedparten af aktiviteterne i Ung i 

Rudersdal. 

 

Ung i Rudersdals aktiviteter er blandt andet fritidsundervisning, klubvirksomhed, Tryg i Rudersdal 

(SSP) og kulturaktiviteter m.m. for alle unge fra 6. klasse til 25-årige, der bor eller går i skole i 

Rudersdal Kommune, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen. Herudover driver Ung i Rudersdal et 

fritidsundervisningstilbud for elever fra 4. og 5. klasserne, der mod fuld deltagerbetaling kan gå til 

undervisning i fritiden. Ung i Rudersdal varetager kommunens ungdomsskoleforpligtelse jf. 

ungdomsskoleloven, senest revideret i lov 997 af 8. oktober 2004. Ung i Rudersdal er forankret i 

Kulturområdet, og der er nedsat en bestyrelse, Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR), med 

reference til Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

 

Arbejdsgrundlag  

Rammerne for Ung i Rudersdals virksomhed tager udgangspunkt i  

 Kommunalbestyrelsens beslutninger om Ung i Rudersdals opgaver  

 Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, LBK nr 375 af 04/04/2014   

 Bekendtgørelse om ungdomsskoler, BEK nr 1279 af 13/11/2015   

 Vedtægt for ungdomsskolen, vedtaget af sammenlægningsudvalget, Rudersdal Kommune, 31. 

november 2006  

 Rudersdal Kommunes ungdomspolitik  

 Rudersdal Kommunes Børne og Ungepolitik 

 

 

Kerneopgaven - mission, vision, værdier og kendetegn: 

Det er Ung i Rudersdals mission, at hjælpe unge med at tilegne sig de personlige, sociale og 

faglige kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund. 

 

Det er Ung i Rudersdals vision, 

 at unge oplever Ung i Rudersdal som et attraktivt dynamisk centrum for udvikling af 

ungdomskultur, demokrati, dannelse og uddannelse 

 at brugerne oplever Ung i Rudersdal som et fællesskab, der engagerer, skaber 

værdi og som arbejder for og med unge 

 at Ung i Rudersdal initierer og bidrager til udviklingen af sammenhængende skole-, 
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fritids- og kulturtilbud til alle unge 

 at Ung i Rudersdal er dagsordenskaber og foretrukken samarbejdspartner på 

ungdomsområdet 

 

Visionen bygger på, 

 at vi mener ungdomslivet er en unik tid, hvor muligheder opdages, livet afprøves og identiteten 

udvikles 

 at vi mener unge udvikler sig gennem oplevelser, der går på tværs af baggrund, kultur, sprog og 

landegrænser 

 at vi mener den ligeværdige samtale er vejen til indsigt og udsyn 

 at vi mener unge ønsker at tage del i demokratiske fællesskaber baseret på mangfoldighed, 

mod, ligeværd og tillid 

 at vi mener en fritid med mening bidrager til en fremtid med værdi 

 

Realiseringen af mission og vision er kendetegnet ved, 

 at Ung i Rudersdal skaber tidssvarende, attraktive og fleksible tilbud med rum for samtale, 

indflydelse, udvikling og læring 

 at Ung i Rudersdal har kompetente, engagerede og fleksible medarbejdere, der vil og kan unge 

 at Ung i Rudersdal værdsætter initiativ, ansvar, mod og engagement 

 at Ung i Rudersdal sigter efter den højest tænkelige kvalitet i tilbuddene 

 at Ung i Rudersdal er en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder, ambitiøse 

udfordringer og tydelige rammer 

 at Ung i Rudersdal arbejder med god og fremsynet ledelse, gennemsigtig organisering og 

effektiv opgaveløsning 

Bestyrelse 

I følge ungdomsskoleloven skal en kommune have et ungdomsskoletilbud, der skal være underlagt 

en ungdomsskolebestyrelse, med repræsentation fra kommunalbestyrelsen, personale, elever og 

organisationer med særlig interesse for ungdomsskole. 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal varetager funktionen som ungdomsskolebestyrelse. Bestyrelsen er 

nedsat i henhold til loven og den lokale styrelsesvedtægt og består af: 

 

 

Navn Repræsentation Bemærkning 

Camilla Barner-Christensen Kommunalbestyrelsen (V) Formand 

Anna Scharling Brun Kommunalbestyrelsen (L)  

Per Vangekjær Arbejdsgiverrepræsentant  

Vakant Arbejdstagerrepræsentant  

Andreas Graham Brugerrepræsentant  

Oliver Burø Bjørnmose Brugerrepræsentant  

Maiken Andersen Forældrerepræsentant  

Jens Christian Frølich Forældrerepræsentant  

Dorte Griffens Medarbejderrepræsentant  
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Poul-Henrik Appelqvist Folkeoplysningsudvalget Tilforordnet u/stemmeret 

Suppleanter   

Anders Stendevad Brugerrepræsentant  

Julie Frølich Bundgaard Forældrerepræsentant  

Karina Smidt Petersen Medarbejderrepræsentant  

 

 

Organisation 

Ung i Rudersdal er organisatorisk inddelt som et samlet området med et antal ungemiljøer og tilbud 

af forskellig karakter i hele kommunen. Der er tre ungecentre i henholdsvis Birkerød, Holte og 

Nærum, samt et mindre klubtilbud i Vedbæk  

Ung i Rudersdal har et fælles sekretariat og administration på Kulturcenter Mariehøj, der fungerer 

som forvaltning for de forskellige ungetilbud. 

Ledelsesmæssigt er organisationen inddelt i pædagogiske miljøer/ungecentre, undervisning og 

aktiviteter, kommunikation og formidling, og administration. 

 

Ung i Rudersdal tilbyder fritidsundervisning i boglige, sproglige, kreative og idræts fag m.m. 

Undervisningen udbydes via ungirudersdal.dk, via tryksager samt ved brug af sociale 

medier. Undervisningen foregår fortrinsvis i ungecentrene, på Kulturcenter Mariehøj samt i et vist 

omfang på kommunens skoler. 

Klubvirksomheden er et frit tilbud til unge i Rudersdal om aktiviteter og samvær af en mere uformel 

karakter, - eksempelvis omkring IT, værksteder, musisk udfoldelse, ture, studierejser, fester og 

andre kulturelle arrangementer. 

 

Ungecentre 

Omdrejningspunkterne for klubaktiviteterne er de tre ungecentre samt klubafdelingen på Vedbæk 

skole. Ung i Rudersdal laver derudover en række matrikelløse aktiviteter for unge over hele 

kommunen, koordinerer SSP-indsatsen og ud- og afvikler en række kulturelle events for og med 

unge. Ung i Rudersdal varetager endvidere en ungerådgivning, med mulighed for anonym 

rådgivning. 

 

Ung i Rudersdal varetager blandt andet kommunens forpligtelser i Ungdomsskoleloven og skal i 

henhold til lovgivningen: 

 sikre kommunens unge et alsidigt ungdomsskoletilbud 

 sørge for at tilbuddet står åbent for 14 -18 årige. Kommunalbestyrelsen har herudover besluttet, 

at tilbuddet skal stå åbent for elever fra 6. og 7. klasse, samt for unge mellem 18 og 25 år. 

Kultur- og Fritidsudvalget har endvidere besluttet, at Ung i Rudersdal udbyder brugerbetalt 

fritidsundervisning for elever fra 4. og 5. klasser. 

 

Ung i Rudersdal løser således en række opgaver: 

 I Birkerød, hvor der drives ungdomsskole og klubtilbud, og andre ungdomskulturelle aktiviteter 

 I Holte, hvor der drives ungdomsskole og klubtilbud, og andre ungdomskulturelle aktiviteter 
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 I Nærum, hvor der drives ungdomsskole, klubtilbud og SFK, og andre ungdomskulturelle 

aktiviteter 

 Koordinering af kommunens sommerferieaktiviteter for børn og unge fra  2. klasse til 17 år 

 SSP-koordinering og brede præventive indsatser 

 UngAkademi – koordinering af fritidsundervisning for elever med særlige forudsætninger eller 

interesser i et tværkommunalt samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Frederiksberg, 

Hørsholm, Dragør, Fredensborg, København, Gladsaxe og Rudersdal. 

 Ungerådgivning 

 Ud over ovenstående, som overvejende sker fra egne lokaler, løser Ung i Rudersdal andre 

opgaver som sekundærbruger på skoler, kulturcentre, idrætscentre, gymnasier, mv. 

 Herudover er Ung i Rudersdal opgaveløser og bidragsyder i aktiviteter i samarbejde med en 

række andre aktører: UU-Sjælsø, Forebyggelse og Rådgivning, Jobcentret og Skoleområdet 

m.fl., ligesom Ung i Rudersdal er opgaveløser på en lang række andre områder. 

Organisationsdiagram 
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Ung i Rudersdals opgaver  

Ung i Rudersdal varetager en række opgaver i henhold til ungdomsskoleloven. Først og fremmest 

de lovpligtige, men også en række områder som indgår efter beslutning i kommunalbestyrelsen.  

De enkelte opgaver er:  

 Fritidsundervisning: undervisning i de unges fritid, i skolefag, hobbyfag, bevægelsesfag  

 Knallertkøreskole  

 Ungdomsklubber, fordelt over hele kommunen  

 Ungdomsfester og andre kulturelle arrangementer for unge  

 Ferieaktiviteter for børn og unge fra 2. klasse og opefter  

 Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning vedr. unge  

 Koordinering af SSP-arbejdet om unge og projekter vedr. unge  

 Ungerådgivning  

 UngAkademi – fritidsundervisning for unge med særlige forudsætninger eller interesser  

 Udvikling og deltagelse i diverse tværgående aktiviteter for kommunens børn og unge  

 Drift, vedligeholdelse og udvikling af ungeportalen www.ungirudersdal.dk samt 

www.facebook.com/ungirudersdal  

 

Ung i Rudersdals tilbud foregår på mange forskellige tidspunkter, hvilket betyder, at Ung i 

Rudersdal har aktiviteter i normal skoletid, på eftermiddage, på aftener, i weekender og i 

skoleferier. 

 

 

Mål og handleplaner 

Ung i Rudersdal er en rammestyret virksomhed, der styrer og udvikler aktiviteter ud fra en årlig 

virksomhedsplan, der inkluderer mål fastsat af direktionen, fra Kulturområdets virksomhedsplan 

samt mål opsat af Ung i Rudersdal. Mål og handleplan for SSP-aktiviteten indgår som en integreret 

del af Ung i Rudersdals virksomhedsplan. Ud over de interne mål er Ung i Rudersdal aktiv 

opgaveløser og indholdsudfylder i Kulturområdets øvrige mål. 

Indsatsområder i 2017 

 

Ung i Rudersdals virksomhedsspecifikke mål 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

1. Ungeinvolvering, sam- og 

selvskabelse 

Mål: Unge i Rudersdal Kommune skal i videst 

muligt omfang have størst muligt indflydelse på 

form og indhold i Ung i Rudersdals tilbud og 

aktiviteter, samt attraktive rammer for selvskabelse. 

 

Handleplan: 

Ungeinvolvering og selvskabelse er et bærende princip 

i alle tilbud i Ung i Rudersdal. 

http://www.ungirudersdal.dk/
http://www.facebook.com/ungirudersdal
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I 2017 vil der være særlig fokus på involvering af 

brugere gennem workshops i udformningen og 

udviklingen af det pædagogiske indhold i det 

redefinerede Holte Ungecenter. 

 

Der igangsættes et projekt, der skal øge vores 

kendskab til gruppen af ældre unge i alderen 16 – 25 

år. Projektet skal derudover styrke samskabelses, 

forståelsen og relationsdannelsen med denne 

målgruppe.  

 

Ung i Rudersdal deltager i et projekt på tværs af 

områder, der skal sætte fokus på forudsætninger for 

god samskabelse i Rudersdal Kommune. 

 

Evaluering og dokumentation 

Der laves spørgeskemaevaluering af de 

brugerinvolverende workshops med udgangspunkt i 

Ung i Rudersdals bearbejdning af Kulturområdets 

indsats- og arrangementsevaluering. 

 

Projektet rettet mod ældre unge evalueres ud fra Ung i 

Rudersdals procesevaluering. 

2. Unges demokratiske 

kompetencer 

Mål: Ung i Rudersdal skal tilbyde træning i 

demokratisk indflydelse til unge i Rudersdal 

kommune.  

 

Handleplan 

I forbindelse med Kommunalvalg 2017 igangsættes en 

række aktiviteter, der skal forøge unges forståelse af 

demokratiske processer. De konkrete aktiviteter 

planlægges af den nedsatte projektgruppe i foråret 

2017.    

 

Evaluering og dokumentation 

Der evalueres med udgangspunkt i Kulturområdets 

indsats- og arrangementsevalueringsskabelon. 

 

3. Trivsel på tværs 

 

 

Mål: Indsats i forhold til ældre unges generelle 

trivsel. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal har flere igangværende indsatser, men 

ønsker efter forespørgsel, at undersøge mulighederne 

ved en øget indsats, ved at etablere et 
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samarbejde/samarbejdsaftale med Sundhed og 

Forebyggelse.  

Der udarbejdes en samarbejdsaftale og iværksættes 

aktiviteter, som forankres i gymnasienetværket. 

 

Evaluering og dokumentation 

Der evalueres på fordele og evt. udfordringer vedr. at 

samarbejde med et område der ikke nødvendigvis har 

den faglige ekspertise indenfor området.  

Der evalueres på igangsatte aktiviteter med 

udgangspunkt i Kulturområdets indsats- og 

arrangementsevalueringsskabelon. 

 

4. Fritidsundervisning Mål: Fritidsundervisningen tilpasses i højere grad 

de ændrede skoletider, som Folkeskolereformen 

har afstedkommet. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal vil tilpasse de hold, der udbydes 

gennem Fritidsundervisningen, så denne afspejler, at 

skoledagen er blevet længere for mange unge. 

Skolesamarbejdet øges, antallet af ugehold 

nedskaleres mod at weekendhold og kortere kurser 

opskaleres. 

 

Evaluering og dokumentation 

Der gennemføres i årets løb en rundspørge blandt UiR 

undervisere, skolelærere og elever med udgangspunkt i 

Ung i Rudersdals evalueringsskema. 

Der måles på konsekvensen af den ændrede 

tilrettelægning, ved konkrete tal fra vores elevdatabase. 

 

5. Kommunikation  

(Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 

har vedtaget et langsigtet 

strategisk mål for 

kommunikationsindsatsen) 

Mål: At skabe synlighed og viden omkring Ung i 

Rudersdal og Ung i Rudersdals tilbud gennem 

professionel og målrettet formidling, og så vidt 

muligt med aktiv involvering af unge i 

opgaveløsningen. 

 

Handleplan 

Der udarbejdes en kommunikationsstrategi og plan, der 

kan klargøre, målrette og optimere Ung i Rudersdals 

kommunikationsindsats og måden, hvorpå unge 

engageres i processen. 

 

Evaluering og dokumentation 

Samarbejdsområder som Forebyggelse og Rådgivning 
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og Skoleområdet, rundspørges om et øget kendskab til 

UiR og samarbejdsrelationer. 

Derudover inddrages de involverede unge, i en løbende 

evaluering. 

 

6. Udmøntning af Børne og 

Ungepolitikken  

 

Mål: Ung i Rudersdal udmønter Børne- og 

Ungepolitikken gennem tiltag, der understøtter børn 

og unges læring, sundhed og trivsel.  

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal gennemførte i 2016 en 

organisationsændring, der skulle sætte en ny strategisk 

retning for det pædagogiske arbejde, hvor vægten 

lægges på attraktive og anvendelige lokaleforhold med 

mulighed for læring, dannelse, livsmestring, udfoldelse 

og inddragelse af flere forskellige brugergrupper.  

Ung i Rudersdal vil fortsætte og udvikle 

undervisningstilbud og læringsaktiviteter, som bidrager 

til brugernes sociale, personlige og faglige 

kompetencer. 

 

Evaluering og dokumentation 

Afledt af organisationsændringen i 2016, blev det 

besluttet at lave en evaluering af 

organisationsstrukturen i forår/sommer 2017. Her vil der 

også være fokus på de pædagogiske miljøers 

handleplansmål.   

7.SSP-samarbejde Mål: Gennem forebyggelse af risikoadfærd blandt 

unge og med fokus på at ungdomskriminalitet 

holdes nede sikres, at Rudersdal Kommune er en 

tryg kommune for børn, unge og ældre at leve og 

færdes i. Børn/unge i Rudersdal Kommune skal 

have let adgang til hjælp og støtte og kan tilbydes 

en helhedsorienteret indsats, der tager højde for 

den enkeltes situation. 

 

Ny Handleplan 

Ung i Rudersdals SSP struktur tilpasses i 2017. Dette 

på baggrund af flere elementer: 

 

 Ny viden opnået ved SSP-analysen  

 Ændrede behov i lokalmiljøet og hos divergerende 

samarbejdspartnere 

 Unges og øvrige borgeres efterspørgsel 

 Faglige vurderinger 
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Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

8. Udmøntning af 

frivillighedspolitikken 

 

 

Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken 

gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal 

mulighed for at realisere ønsker og behov for at 

sætte deres kompetencer i spil som frivillige. 

 

Handleplan: 

Ung i Rudersdal sætter fokus på unges selvskabelse og 

inddragelse af unge i planlægning, udvikling og 

gennemførsel af aktiviteter i alle dele af organisationen 

under overskriften Unge – selvskabelse og inddragelse. 

 

Inddragelse af unge og selvskabelse vil således fortsat 

være et bærende princip i alle dele af Ung i Rudersdals 

tilbud, og i særlig grad have betydning for udviklingen af 

Ung i Rudersdals kommende ungemiljø i Holte. 

 

Evaluering og dokumentation 

Der registreres tiltag og arrangementer, samt evalueres 

på samme med udgangspunkt i Kulturområdets indsats 

og arrangementsevalueringsskabelon. 

9. Øge tilgængelighed til  

Kultur, fritids- og 

idrætstilbud 

 

Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til 

faciliteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det 

indholdsmæssige, det fysiske som det digitale. 

Tilgængelighed til rammer/fysiske faciliteter og 

indhold afstemmes i videst mulige omfang i forhold 

til borgernes ønsker og behov, til benyttelse, 

økonomi m.v. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal iværksætter initiativer til at optimere 

tilgængeligheden af faciliteter for unge i Rudersdal 

Kommune. Der afdækkes således mulighed for et  

elektronisk låsesystem i Ung i Rudersdals lokaler i 

Holte ungecenter så muligheden for selvorganiseret 

brug af Ung i Rudersdals faciliteter fortsat udbygges og 

 

Evaluering og dokumentation 

En ny SSP struktur er udarbejdet, politisk besluttet, 

økonomisk prioriteret og igangsat.  
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udvikles. 

 

I forlængelse af skolereform og afledte ændrede behov 

hos målgruppen, omlægges åbningstiderne i 

ungemiljøerne til at imødekomme de ændrede behov 

lokalt. 

 

Ung i Rudersdal igangsætter en målrettet indsats mod 

de ældre unge 16-20 årige, som pt. ikke er en særlig 

stor andel af Ung i Rudersdals samlede brugergruppe. 

Indsatsen har til hensigt at synliggøre relevante 

tilbud, faciliteter og muligheder til den pågældende 

gruppe.   

 

Evaluering og dokumentation 

Der registreres tiltag og arrangementer, samt evalueres 

af samme med udgangspunkt i Kulturområdets indsats 

og arrangementsevalueringsskabelon. 

 

 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets budget 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

10. De kommende års 

budgetmæssige 

udfordringer fra 2017 og 

frem 

 

 

Mål: Tilpasning af Kulturområdet med henblik på at 

håndtere kommende års budgetmæssige 

udfordringer, så Kulturområdet trods pres på 

økonomien forsat kan leve op til 

Kommunalbestyrelsens vision og værdigrundlag. 

 

Handleplan  

Ung i Rudersdal har i foråret 2016 gennemført en større 

organisationsændring, som medfører tilstrækkelige 

tilpasninger til at leve op til Kommunalbestyrelsens mål. 

Tilpasningsgevinsterne vil fortsat i 2017 nå 

budgetmålet. 

 

Evaluering og dokumentation 

Der udføres en intern evaluering i Ung i Rudersdals 

MED-system.  
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

11. Særlige indsatser afledt 

budgetvedtagelsen for 

2017 

Mål: Implementering af projekter og gennemførelse 

af analyser afledt budgetvedtagelsen. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal bidrager til målet ved at optimere 

udgifter til drift og vedligehold i bygningsmassen. I 

forbindelse med Ejendomsanalysen/Lokaleanalysen vil 

Ung i Rudersdal undersøge og gennemføre en flytning 

af en række aktiviteter for at sikre mere optimal drift 

samt understøtte behovet for fornyelse i rammerne for 

en række tilbud og aktiviteter, heriblandt Holte 

Ungecenter. 

 

Evaluering og dokumentation 

Der udføres en intern evaluering i Ung i Rudersdals 

MED-system. 

 

 

Kultur i bycenter- og lokalmiljøer  

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

12.  Mere liv til bycentre og 

lokalmiljøer i kommunen 

 

 

Mål: Tværgående indsatser med liv til bycentre og 

lokalmiljøer i kommunen. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal indgår i Kulturområdets samlede 

indsats for at styrke lokalmiljøet gennem 

samarbejdsplatformen Kultur4kanten i Nærum med 

følgende initiativer: 

- tiltag med fokus på ungdomskultur i 

samarbejde med museet og Lokalhistorisk 

Arkiv, og med involvering af unge. 

- studiecafé / ”ungebibliotek” i samarbejde og 

synergi med biblioteket 

  

Evaluering og dokumentation 

Der registreres tiltag og arrangementer, samt evalueres 

af samme med udgangspunkt i Kulturområdets indsats 

og arrangementsevalueringsskabelon. 

 

 

Udvikling og fornyelse 
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

13. Organisation og styring - 

Evaluering 

 

 

Mål: Evaluering og sikring af Kulturområdets 

organisation og styring. 

 

Handleplan  

Der gennemføres en sammenfattende evaluering af 

Ung i Rudersdal på det operationelle niveau. 

 

 

Direktionens indsatsområder 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

14.  Opfølgning på 

budgetvedtagelsen 

 

 

 

Se indsatser ovenfor under indsatsområde 4 

 

15. Udmøntning og 

implementering af 

borgerdialogpolitikken 

Se indsatser ovenfor under indsatsområde 1 og 5 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Ungepolitikken  

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

16. Udmøntning af børne- og 

ungepolitikken 

 

Mål: Kultur udmønter Børne- og Ungepolitikken 

gennem tiltag, der understøtter børn og unges 

læring, sundhed og trivsel. 

 

Handleplan  

Udfoldes i de virksomhedsspecifikke mål, se ovenfor. 

 

Evaluering og dokumentation 

Der registreres tiltag og arrangementer, samt evalueres 

af samme med udgangspunkt i Kulturområdets indsats 

og arrangementsevalueringsskabelon. 

 

 

 

Ejendomsanalysen og nye driftsformer 
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

17. Indsatser afledt 

ejendomsanalysen 

 

Se indsatser ovenfor under indsatsområde 11 

 

 

 

Kulturområdets udearealer 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

14. Indsatser i forhold til 

udvikling og brug af 

Kulturområdets udearealer 

 

Mål: Bedre brug og udnyttelse af udearealer ved 

Kulturområdets ejendomme. 

 

Handlingsplan 

Ung i Rudersdal arbejder sammen med relevante 

samarbejdspartnere, om udnyttelse af udearealet ved 

1905 fløjen. 

Ved en flytning af Holte Ungecenter vil der være et 

særligt fokus på samskabelse og udnyttelse af alle 

faciliteter, herunder udearealer, så det kommer til bedst 

udnyttelse for foreninger og borgere.  

 

Evaluering og dokumentation: 

Der registreres tiltag og arrangementer, samt evalueres 

af samme med udgangspunkt i Kulturområdets indsats 

og arrangementsevalueringsskabelon.  

Evaluering af indsatsområder i 2016 

Ung i Rudersdals virksomhedsspecifikke mål 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

1. Ungeinvolvering og 

selvskabelse 

Mål: Unge i Rudersdal Kommune skal i videst 

muligt omfang have størst muligt indflydelse på 

form og indhold i Ung i Rudersdals tilbud og 

aktiviteter, samt attraktive rammer for selvskabelse. 

 

Handleplan: 

Ungeinvolvering og selvskabelse er et bærende princip 

i alle tilbud i Ung i Rudersdal og er derfor et 

omdrejningspunkt for udviklingen af de to kommende 

ungemiljøer i Birkerød og Holte. 
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I etableringen af et ungemiljø i 1905-fløjen i 

Kulturcenter Mantzius vil unge i målgruppen 6.klasse-

9.klasse fra Birkerød inviteres til at deltage i et 

innovationsforløb, som vil danne grundlag for 

udviklingen af det kommende tilbud.  

 

Ung i Rudersdal undersøger nærmere, hvordan 

Birkerød Gymnasium IB cash-pointsystem kan udfoldes 

mere i organisationen, så de internationale 

gymnasieelever kan indfri deres frivillighedskrav i Ung i 

Rudersdal. Her tænkes både i undervisningsaktiviteter, 

mentorordninger i ungecentrene og i Ung i Rudersdals 

kulturprojekter.  

 

Der iværksættes et internt kompetenceudviklingsforløb 

af Ung i Rudersdals medarbejdere med fokus på 

understøttelse af unge og selvskabelse i alle tilbud i 

Ung i Rudersdal. Dette forankres og udfoldes i Fagligt 

Forum, som er Ung i Rudersdals faglige udviklings 

organ.  

 

Evaluering 

 Ung i Rudersdal åbnede 9. september det nye 

Birkerød Ungecenter i 1905-fløkem. Forud for åbning 

var gået et intensivt udviklings- og innovationsforløb, 

hvor unge brugere på en række workshops kom med 

input til indretning, indhold og aktiviteter i ungecenteret.  

 

 Ung i Rudersdal udførte i efteråret 2016 en 

brugerundersøgelse for at afdække ønsker og behov 

ifm. flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard 

Idrætsanlæg. Resultaterne herfra vil indgå i en sag til 

Kultur- og Fritidsudvalget primo 2017. 

 

 Ung i Rudersal samarbejder med Birkerød 

Gymnasiums International Business (IB) linje, hvor der 

udbydes aktiviteter indenfor deres Creativity, Action and 

Service (CAS), hvori eleverne bl.a. skal engagere sig i 

lokalsamfundet. 

 

 Der er ikke igangsat internt 

kompetenceudviklingsforløb. 

2. Unges demokratiske 

kompetencer 

Mål: Ung i Rudersdal skal tilbyde træning i 

demokratisk indflydelse til unge i Rudersdal 

kommune.  

 



 

17 

Handleplan 

Ung i Rudersdal udvikler et undervisningsforløb for 

folkeskolernes elevråd og undersøger behovet for at 

oprettelsen et netværk af elevrådsmedlemmer på tværs 

af folkeskolerne.   

 

I det kommende Birkerød Ungecenter laves forsøg med 

besluttende husmøder, som skal udvikle brugernes 

demokratiske kompetencer og sætte fokus på 

ungedemokrati.   

 

Evaluering 

 Ung i Rudersdal har ikke konkret arbejdet med et 

netværk for elevrådsmedlemmer i 2016, men udbyder 

kurset ”Demokratiet - dig og de andre!” som en del af 

Åben Skole. 

 

 Det har endnu ikke været muligt at indføre husmøder 

i Birkerød Ungecenter, men dette forventes gjort i 2017. 

3. Musikalsk talentudvikling Mål: Ung i Rudersdal ønsker at understøtte 

musikalsk talentudvikling gennem opkvalificering 

og udvikling af det nuværende musiktilbud samt 

ved at etablere og indarbejde nye musikalske 

aktiviteter blandt andet i samarbejde med andre 

kulturinstitutioner og kommuner– i tråd med den 

overordnede kulturstrategi om ”Future Sound”. 

 

Handleplan: 

Udviklingen af Ung i Rudersdals samlede musikindsats 

forsættes med henblik på en styrket forankring af et 

ungeinvolverende musikmiljø på Kulturcenter Mariehøj. 

 

Ung i Rudersdal iværksætter derudover en række 

konkrete musikforløb som skal medvirke til at 

understøtte og talentudvikle unge i Rudersdal. 

Her kan nævnes samarbejdsprojektet Future Sound 

First Base, som er en konkurrence og udviklingsforløb 

for bands, artister og musikere i 6.-10. klasse. Projektet 

ud- og afvikles i samarbejde Musikskolen, Mantzius og 

Ung i Rudersdal og har til formål at tilskynde unge til at 

arbejde seriøst med deres musikudfoldelse og 

udvikling, både individuelt og kollektivt i en længere 

periode. Der lægges vægt på udvikling og styrkelse af 

glæden ved musikalsk udfoldelse. Future Sound First 

Base skal endvidere skabe et netværk for de 

deltagende unge, hvor der er skabes grobund for 
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samarbejde på tværs af genrer og unge i kommunen.  

 

Evaluering 

 I 2016 har Ung i Rudersdal gennemført en lang 

række aktiviteter, hvor unge har haft mulighed for at 

udvikle deres musikalske talent, heriblandt: kurser i 

indspilning og live performance, Rude Studio Sessions 

og Future Sound First Base.  

4. Internationalisering Mål: Rudersdals unge skal have mulighed for at 

indgå i internationale udvekslingsprojekter, der 

involverer træning, uformel læring, og indsigt i 

europæiske kulturelle og samfundsmæssige 

forhold, hvor unges livsvilkår og demokratiske 

muligheder er i centrum. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal søger at indgå i EU’s program for 

ungdomsudveksling og herigennem kunne gennemføre 

mindst en årlig ungdomsudveksling i Europa.  

 

Endvidere styrkes det internationale perspektiv i 

fritidsundervisningen med studieture for hold, der har et 

fagligt udbytte af at rejse til udlandet.    

 

Evaluering 

 Ung i Rudersdal har ikke deltaget i EU´s program for 

ungdomsudveksling. Målet genovervejes frem mod 

Virksomhedsplan 2017. 

 Fritidsundervisningens franskhold skal på studietur til 

Paris, besøge en fransk skole og deltage i 

undervisningen. 

5. Kommunikation  

(Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 

har vedtaget et langsigtet 

strategisk mål for 

kommunikationsindsatsen) 

Mål: At skabe synlighed omkring Ung i Rudersdal 

og Ung i Rudersdals tilbud gennem professionel, 

engagerende, målrettet og effektiv, og så vidt muligt 

med aktiv involvering af unge i opgaveløsningen. 

 

Handleplan 

Der udarbejdes kommunikationsstrategi og plan, der 

kan klargøre, målrette og optimere indsatsen og 

måden, hvorpå unge engageres i processen. 

 

Evaluering 

 Ung i Rudersdal har gennemført en større 

organisationsændring og oprettet en afdeling for 

Kommunikation & Udvikling, og arbejdet med en 

gennemgående kommunikationsstrategi er initieret.  
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6. Udmøntning af Børne og 

Ungepolitikken  

 

Mål: Ung i Rudersdal udmønter Børne- og 

Ungepolitikken gennem tiltag, der understøtter børn 

og unges læring, sundhed og trivsel.  

 

Handleplan 

Med udgangspunkt i Rudersdal Kommunes nye Børne- 

og Ungepolitik igangsættes en udviklingsproces af Ung 

i Rudersdals organisatoriske og faglige fundament med 

inddragelse af forskellige personalegrupper. Dette skal 

udmunde i en fornyet strategisk retning for udvikling af 

ungeaktiviteter, hvor vægten lægges på attraktive og 

anvendelige lokaleforhold med mulighed for læring, 

dannelse, livsmestring, udfoldelse og inddragelse af 

flere forskellige brugergrupper.  

 

Ung i Rudersdal vil bl.a. arbejde for: 

 At skabe aktivitetsbaserede ungemiljøer i Holte og 

Birkerød 

 At understøtte selvorganiserede ungeaktiviteter, fx i 

den kommende skatepark i Birkerød 

 At fortsætte og udvikle undervisningstilbud og 

læringsaktiviteter, som bidrager til brugernes 

sociale, personlige og faglige kompetencer. 

 

Evaluering 

 Ung i Rudersdal har etableret et aktivitetsbaseret 

ungemiljø i Birkerød og igangsat arbejdet i Holt. 

 En række selvorganiserede aktiviteter på Rudersdal 

Skatepark har været understøttet i sensommer og 

efterår 2016.  

 Undervisningstilbud og læringsaktiviteter bidrager 

fortsat til brugernes sociale, personlige og faglige 

kompetencer, samt dominerer sundhed og bevægelse 

flere tilbud. 

7.SSP samarbejde Mål: Rudersdal Kommune er en tryg kommune for 

børn, unge og ældre at leve og færdes i gennem 

forebyggelse af risikoadfærd blandt unge og fokus 

på, at ungdomskriminalitet holdes nede. Børn/unge 

i Rudersdal Kommune skal have let adgang til hjælp 

og støtte og kan tilbydes en helhedsorienteret 

indsats, der tager højde for den enkeltes situation. 

 

Handleplan 

På baggrund af resultater fra SSP-analysen (pt. under 

udarbejdelse) iværksættes en række indsatser med 

henblik på at optimere organiseringen, skabe netværk, 
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lave struktur for SSP-indsatsen og understøtte det 

helhedsorienterede blik på børn/unge i Rudersdal 

Kommune. 

Ung i Rudersdal forøger indsatsen omkring 

radikalisering gennem såvel det udgående opsøgende 

relationsarbejde samt ved opkvalificering af det 

pædagogiske personale. Det primære værktøj i den 

meget tidlige SSP-indsats er det gode relationsarbejde, 

hvorfor opmærksomheden på radikalisering skærpes 

fremover. 

 

Evaluering 

 Ung i Rudersdal har haft særligt fokus på 

forebyggende og opsøgende arbejde i forbindelse med 

behov for øget SSP-indsats særligt i Birkerød.  

Hertil kommer, at kommunens repræsentantskab i 

Nordsjællands Politis Antiradikaliseringsenhed udvides, 

således at både Ung i Rudersdal og Beskæftigelse 

deltager med en repræsentant. 

Der arbejdes fortsat på en koordineret SSP indsats. 

 

 

 

 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

8. Udmøntning af 

frivillighedspolitikken 

 

 

Mål: Kulturområdet udmønter frivillighedspolitikken 

gennem tiltag, der giver borgerne i Rudersdal 

mulighed for at realisere ønsker og behov for at 

sætte deres kompetencer i spil som frivillige. 

 

Handleplan: 

Ung i Rudersdal sætter unges selvskabelse og 

inddragelse af unge i fokus i planlægning, udvikling og 

afvikling af aktiviteter i alle dele af organisationen under 

overskriften Unge – selvskabelse og inddragelse. 

 

Inddragelse af unge og selvskabelse vil således fortsat 

være et bærende princip i alle dele af Ung i Rudersdal 

tilbud, og i særlig grad have betydning i udviklingen af 

Ung i Rudersdals kommende ungemiljøer i Birkerød og 

Holte. 
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Unge – selvskabelse og inddragelse indarbejdes i Ung i 

Rudersdals specifikke virksomhedsmål, der udmøntes i 

mål- og handleplaner for ungedistrikterne. 

 

Evaluering 

 Selvskabelse og inddragelse af brugerne er 

grundlæggende for Ung i Rudersdals arbejde. Ung i 

Rudersdal har været involveret i en række 

samskabelsesprocesser med både unge og andre dele 

af civilsamfundet. Eksempelvis kan nævnes: 

 Udvikling af nyt ungemiljø i Birkerød 

 Udvikling af skatepark i Birkerød  

 Fortsat udvikling og drift af Cafe Birken.  

9. Øge tilgængelighed til  

Kultur, fritids- og 

idrætstilbud 

 

Mål: Borgere sikres øget tilgængelighed til 

faciliteter, aktiviteter og øvrige tilbud såvel det 

indholdsmæssige, det fysiske som det digitale. 

Tilgængelighed til rammer/fysiske faciliteter og 

indhold afstemmes i videst mulige omfang i forhold 

til borgernes ønsker og behov, til benyttelse, 

økonomi m.v. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal iværksætter initiativer til at optimere 

tilgængeligheden af faciliteter for unge i Rudersdal 

Kommune. Der etableres således et nyt elektronisk 

låsesystem i Ung i Rudersdals lokaler på Kulturcenter 

Mariehøj, så muligheden for selvorganiseret brug af 

Ung i Rudersdals faciliteter fortsat udbygges og 

udvikles.  

 

I forbindelse med etableringen af nye attraktive 

ungemiljøer i Birkerød og Holte undersøges behovet for 

større tilgængelighed eksempelvis ved ændrede 

åbningstider.    

 

Ung i Rudersdal igangsætter en kampagne målrettet 

ældre unge 16-20 årige, som pt. ikke er en særlig stor 

andel af Ung i Rudersdals samlede brugergruppe. 

Kampagnen har til hensigt at synliggøre relevante 

tilbud, faciliteter og muligheder til den pågældende 

gruppe. Kampagnen tilrettelægges med inddragelse fra 

unge i målgruppen.    

 

Evaluering 

 Der er installeret nyt låsesystem på Kulturcenter 

Mariehøj. Der er installeret elektroniske låse i 
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ungemiljøerne i Birkerød og Nærum, hvilket giver 

særligt udvalgte brugergrupper mulighed for at få 

adgang til ungemiljøerne uden deltagelse af ansatte. 

 

 En proces med eventuelle ændrede åbningstider er 

igangsat.  

 

 Arbejdet med at udvikle og kampagne for tilbud 

målrettet ældre unge (16-20 år) og Unge voksne (20-25 

år) er i opstartsfasen og kaldes pt. ”UngPlus”. Unge i 

målgruppen inddrages i højere grad fremadrettet 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets budget 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

10. De kommende års 

budgetmæssige 

udfordringer fra 2017 og 

frem 

 

 

Mål: Tilpasning af Kulturområdet med henblik på at 

håndtere kommende års budgetmæssige 

udfordringer, så Kulturområdet trods pres på 

økonomien forsat kan leve op til 

Kommunalbestyrelsens vision og værdigrundlag. 

 

Handleplan  

Ung i Rudersdal udvikler og justerer i organisation, 

administration og ledelse, hvormed enheden i perioden 

leverer de budgetmæssige nødvendige resultater. 

Tilpasningen sker med særligt blik for at sikre et 

nødvendigt udviklingsrum og kvalitet i 

opgaveløsningen. 

 

Evaluering 

 Ung i Rudersdal har i foråret 2016 gennemført en 

større organisationsændring, som medfører 

tilstrækkelige tilpasninger til at leve op til 

Kommunalbestyrelsens mål. 

11. Særlige indsatser afledt 

budgetvedtagelsen for 

2016 

Mål: Implementering af projekter og gennemførelse 

af analyser afledt budgetvedtagelsen. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal bidrager til målet ved at optimere 

udgifter til drift og vedligehold i bygningsmassen. I 

forbindelse med Ejendomsanalysen/Lokaleanalysen vil 

Ung i Rudersdal undersøge og gennemføre en flytning 

af en række aktiviteter for at sikre mere optimal drift 

samt understøtte behovet for fornyelse i rammerne for 
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Indsatsområde Mål, handleplaner  

en række tilbud og aktiviteter. 

 

Evaluering 

 Ung i Rudersdal har igangsat en proces, der skal 

afdække muligheder og behov i forbindelse med 

flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg. 

En flytning forventes at give en besparelse på driften og 

et engangsafkast ved salg af bygningerne. 

Derudover er Birkerød Ungecenter flyttet til 1905-fløjen. 

 

 

 

Kultur i bycenter- og lokalmiljøer – Nærum Kultur4kant 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

12. Nærumområdet – Nærum 

Kultur4kant 

 

 

Mål: Nærum Kultur4kant som et kulturcentrum for 

unge, Lokalhistorisk Arkiv, bibliotek, 

udstillingsfaciliteter, musik, fritidstilbud, dagtilbud, 

idræt/bevægelse, møde- og studiefaciliteter, 

sundhedscenter mm. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal indgår i Kulturområdets samlede 

indsats for at styrke det lokale kulturliv i Nærum. 

Nærum Ungecenter styrkes som center for ungdomsliv, 

kreativitet, læring og sociale fællesskaber gennem 

følgende initiativer: 

- tiltag med fokus på ungdomskultur, herunder 

etablering af retrospektiv / aktuel udstilling i 

samarbejde med museet og Lokalhistorisk 

Arkiv, og med involvering af unge frivillige 

- studiecafé / ”ungebibliotek” i samarbejde og 

synergi med biblioteket 

 

 Ung i Rudersdal indgår i samarbejde med de øvrige 

kulturinstitutioner i Kultur4kanten om en række 

arrangementer og events, bl.a. Nærum Kulturdag og 

afholder sammen med Biblioteker emneuger for 4. -5. 

Klasse.  

 En proces for iværksættelse af en Ungeudstilling er 

initieret i samarbejde med Rudersdal museer. 
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Udvikling og fornyelse 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

13. Organisation og styring - 

Evaluering 

 

 

Mål: Evaluering og sikring af Kulturområdets 

organisation og styring. 

 

Handleplan  

Ung i Rudersdal evaluerer og justerer organisation og 

styring, samt gennemfører ændringer afledt heraf. 

 

Evaluering  

 Ung i Rudersdal gennemførte ikke evaluering af 

styringskoncept i 2016. Dette blev udskudt til 

forsommeren 2017. 

 

 

Direktionens indsatsområder 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

14.  Opfølgning på 

trivselsundersøgelse og 

APV  

 

 

 

Mål: Rudersdal Kommune, herunder Kulturområdet, 

er en attraktiv arbejdsplads. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal udarbejder handleplaner afledt af 

trivselsundersøgelsen samt fysisk og psykisk APV fra 

2015. Resultaterne behandles på personalemøder 

både i distrikterne og på sekretariatet, hvor efter der 

udarbejdes konkrete forslag til at forbedre trivsel og 

arbejdsmiljø. 

For Ung i Rudersdals timeansatte fritidsundervisere, 

som ikke indgår i Rudersdal Kommunes trivselsmåling 

og den fysiske og psykiske APV, vil der blive afholdt et 

særskilt personalemøde, hvor pejlemetoden vil blive 

anvendt til at få belyst disse medarbejderes 

arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. 

 

 Med udgangspunkt i Psykisk og Fysisk APV 2015 

har Ung i Rudersdal fulgt op på de få 

opmærksomhedspunkter fra APV´erne. Der har været 

afholdt en særskilt dag for fritidsundervisere, hvor 

arbejdsmiljø og trivsel blev drøftet, dog ikke via 

pejlemetode. 

15. Indsatsområde 

Sygefravær 

Mål: ”Medarbejdernes sygefravær nedbringes, 

således at sygefraværet for alle 

overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet 
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for kommunerne i Region Hovedstaden”. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal sætter gennem MED-systemet fokus 

på trivsel og herunder reduktion af sygefravær. 

 

Ledermøder, personalemøder med MEDstatus og 

møder i UiRMED har trivsel som fast punkt på 

dagsordenen, hvor såvel indsatser som status på 

sygefravær behandles. 

 

Evaluering 

 UiR MED har fast fokus på sygefravær, ligesom 

trivsel er et punkt på alle personalemøder.  

 

 

Særlige indsatser afledt kommunens budget 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

16. Idrætsprojekter 

 

Mål: Implementering af projekter afledt 

idrætsanalysen. 

 

Handleplan 

Aktivitetsoaserne i Nærum og Birkerød (skatepark) 

inddrages i andre former for ud- og afvikling af tilbud for 

og med unge, der ikke almindeligvis er tilknyttet et 

organiseret ungdomstilbud. 

Skateparken i Birkerød forventes at stå færdig primo 

juni, og Ung i Rudersdal skal understøtte det 

selvorganiserede idrætsliv i parken samt udvikle 

konkrete aktiviteter. 

Derudover fortsætter Ung i Rudersdal understøttelse og 

afvikling af aktiviteter på aktivitetsoasen ved Nærum 

Ungecenter. 

 

Evaluering 

 Skateparken i Birkerød er færdigbygget og bruges af 

et stort antal unge hver dag. Pædagogisk personale var 

i efteråret 2016 tilknyttet parken og var bidragende til at 

skabe en positiv brugerkultur. 

 

 Aktivitetsoasen i Nærum bliver ligeledes benyttet 

flittigt, også af ungecentrets brugere.  

 

 

Børne- og Ungepolitikken / Beredskab i tilfælde af overgreb mod børn og unge  



 

26 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

17. Udmøntning af børne- og 

ungepolitikken 

 

Mål: Kultur udmønter Børne- og Ungepolitikken 

gennem tiltag, der understøtter børn og unges 

læring, sundhed og trivsel. 

 

Handleplan  

Udfoldes i de virksomhedsspecifikke mål, se ovenfor. 

 

Evaluering: se punkt 6 ovenfor. 

18. Beredskab i tilfælde af 

overgreb mod børn og 

unge 

 

Mål: Implementering af retningslinjerne for 

indsatsen når overgreb på børn og unge 

forekommer. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal bearbejder ”Beredskabsplan vedr. 

overgreb på børn og unge” i organisationens faglige 

organ Fagligt Forum til videre udfoldelse i 

organisationen. 

 

 Arbejdet med beredskabsplan er endnu ikke sat i 

gang. 

 

 

Folkeskolereformen 

 

Indsatsområde Mål, handleplaner  

19. Kultur og Fritid ind i 

folkeskolereformen – 

Åben skole 

 

Mål: Til formidlingsplatformen ”Skolen i 

virkeligheden” udvikles og tilbydes aktiviteter, 

læring m.v. 

 

Handleplan 

Ung i Rudersdal fortsætter udviklingen af tilbud til 

kommunens folkeskoler i Åben Skole regi. Her 

fokuseres der i særlig grad på at kvalificere 

tilbudspakken, og afsøge mulighederne for at tilbyde 

valgfagspakker på tværs af kommunens folkeskoler.  

 

Derudover udarbejdes et større projektforslag til 

udskolingsklasser vedrørende entreprenør og 

innovation på tværs af folkeskolerne. Projektet kobles 

på Global Entrepeneurship Week i uge 46, hvor der 

arbejdes intensivt med iværksætteri og innovation i en 

hel uge.  
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Ung i Rudersdal vil ligeledes i forlængelse af 

Arbejdsgruppen for Åben Skole indsats fokusere på 

evaluering af de igangsatte projekter, så læring og de 

etablerede samarbejder dokumenteres.  

 

Evaluering 

 Der er ikke udarbejdet valgfagspakker til kommunens 

folkeskoler. 

 

 Ung i Rudersdal afviklede d. 16. og 17. november 

Rudersdal Innovationscamp, hvor 425 8.-klasses elever 

deltog.  

 

 Der udbydes en tilbudspakke i Åben Skole-regi af høj 

kvalitet, og der arbejdes fortsat på at udvikle- og udvide 

samarbejdsmulighederne med kommunens folkeskoler i 

2017 i Åben Skole regi.. 

Nøgletal 

Antal ansatte/årsværk 

 

 

 

*Årsværk i 2014 og 2015 indeholder ansatte i løntilskud m.m, som ikke er indeholdt i tidligere år. 

Årsværk inkl. Denne type ansatte i 2013 var til sammenligning 34,89. 

 

Personaleomsætning 

År 2012 2013 2014 2015 

Personaleomsætning 11,1 % 3,0 % 18,9 % * 9,7 %* 

*I modsætning til tidligere år indeholder tallet udskiftning i staben af fritidsundervisere. 

 

Sygefravær 

År 2012 2013 2014 2015 

Sygefravær 3,36 % 4,59 % 3,09 % 8,98 % 

 

Brugere og aktiviteter 

År 2012 2013 2014 2015 

Ungecenteraktiviteter 

inkl. skoleklub  
1278 665* 710* 535* 

Deltagere i 

fritidsundervisning, 

inkl. knallert og Fri 

med Stil 

886 1.095 1.041 1.227 

År 2012 2013 2014 2015 

Årsværk 29,2 26,8 33,97* 33,27* 
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Ferieaktiviteter, 31 stk 807 753 474** 539 

Fester  680 930 1393 

Åben Skole 

samarbejde 
   18 

Andre aktiviteter  1.221 836 1.145 

Tryg i Rudersdal    

Casa Blanca  50 50 50 

Forebyggelse på 

folkeskoler og 

gymnasier 

 875 1900 1835 

Hjemmeside    

Antal besøg  3.994*** 24.121 22.592 

Antal sidevisninger (ikke opgjort) 36.814*** 141.219 107.029**** 

Facebook-likes 946 1130 1286  1518 

Instagram følgere    163 

Twitter følgere    42 

 

*Faglig vurdering af antal unikke brugere foretaget af distriktsledere i samarbejde med 

koordinatorer. Tallet for 2013 er ca. halveret, da fester ikke er talt med i denne rubrik. Casa Blanca 

er registreret i særskilt punkt og er dermed i modsætning til tidligere år fratrukket det samlede antal. 

** I 2013 blev der afholdt et enkelt feriearrangement med 200 deltagere. Dette blev ikke afholdt i 

2014. 

*** Besøg- og sidevisningstallene for 2013 er ved en fejl udelukkende for august. De reelle tal for 

hele 2013 er hhv. 25.117 og 161.442, 

**** I 2015 er hjemmesidens struktur blevet ændret, så der er færre undersider. Derfor er der et 

naturligt fald i antal sidevisninger.
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