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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 03.09.2018

1

Meddelelser BUR-møde 03.09.2018

03.09.2018

Sagsnr.
18/1744

Resumé
Status på flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg
Den hvide bygning er tømt, og nedrivning er startet. Dette forløber som planlagt.
Sideløbende med nedrivning er detaljeret projektering sat i gang, ligesom udbud er
offentliggjort med efterfølgende tilbud fra leverandører. De indkomne tilbud skal vurderes og der skal indgås aftale med leverandør. Herefter igangsættes byggeri af
foreningshus og istandsættelse af den hvide bygning. Den hvide bygning forventes
færdig i slutningen af december og foreningshuset i midten af marts.
Nyt fra ungecentrene
Holte
Siden sidste bestyrelsesmøde har HUC afviklet åbent-hus arrangementer for den
nye årgang af 6. klasses elever. Det var tre rigtig fine dage med flot fremmøde. Det
synlige bevis er, at vi er meget velbesøgte efter sommerferien, og de nye brugere af
HUC er faldet rigtig godt til.
Ligeledes har vi fået nye naboer, idet Ernst Bojesens Vej 4 er blevet solgt. Det har
selvfølgelig afstedkommet, at vi er lidt begrænsede på udeområdet, men det fungerer alligevel til vores forskellige daglige aktiviteter.
Efter sommerferien har vi været rundt på skolerne og præsentere Ung i Rudersdal
samt uddele vores programmer ”Fri med stil” og ”Ungemagasin”. Vi blev som altid
godt modtaget af både personale og elever, som var nysgerrige og spørgelystne. I
den forbindelse brugte vi lidt af vores taletid på at åbne op for tankerne om øget brug
af vores faciliteter, både i undervisningsøjemed samt adgang til brug af lokaler udenfor almindelig åbningstid.
Nærum
Vi har haft en god start i NUC med mange unge, især om eftermiddagen. De nye 6.
klasser har en god energi og vil meget gerne deltage i alle aktiviteter.
Lige nu er vi i gang med at reklamere for vores nye programmer. Vi har været på
skolebesøg, hvor vi har talt med alle klasser om de mange tilbud, Ung I Rudersdal
har til dem.
Vi er næsten færdige med et super flot computerrum til E-sport og pædagogisk brug.
Vi har åbnet et kreativt værksted og er ved at få indrettet en systue til undervisning.
En del kommer også i ungecenteret for at låne vores musiklokaler for at indspille
musik eller øve sig.
På første sal udspiller der sig i øjeblikket et samarbejdsprojekt med elever fra Nærum Gymnasium. De ønsker et sted at mødes efter skole, hvor de kan arbejde med
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lektier eller andre projekter, som er mere målrettet deres aldersgruppe.
Alt i alt en rigtig god start med en masse engagerede unge og voksne. Vi glæder os
til opstart af alle vores spændende hold.
Birkerød
Inden sommerferien afholdt vi åbent-hus arrangementer for 6. og 7. årgang. Der var
en god tilslutning fra de skoler, der ligger tættest på os. Der var mange glade unge
mennesker igennem huset. Vi havde opfordret forældrene til at hente deres børn her
hos os, så de også kunne se huset og få en snak med personalet. Det var der desværre kun få, der benyttede sig af.
Sidst omtalte vi, at vi havde fire unge, der skulle optræde på den store scene i Tivoli.
Det var en stor oplevelse, og de klarede det rigtigt godt.
Øvrige planlagte arrangementer er forløbet med stor tilslutning og tilfredse deltagere.
Vi sluttede sæsonen af med et grillarrangement for alle vores brugere.
I sommerferien har vi haft en ugentlig åbningsdag i ungecentret for alle brugere. Det
har været en stor succes. Der har både været almindelige åbningsdage og ture ud af
huset. Dagene blev afholdt i samarbejde med Gadeteamet.
Vi har fra første åbningsdag efter sommerferien haft huset fuldt, dog primært af gamle brugere, samt været på sæsonens første tur ud af huset, som gik til Bellahøj
Svømmebad.
Status på gadeplansindsats
Ung i Rudersdal har pr. 13.08.2018 ansat Per Eriksen som koordinator for Gadeteamet. Per har masser af erfaring med gadeplansarbejdet, senest fra Køge og Dragør Kommune. Per startede op på timebasis før sin ansættelse i forbindelse med
etablering af midlertidigt værested for ældre unge på Kildedalsvej 2 i Birkerød. Kildedalsvej låner vi indtil bygningen sættes til salg den 01.11.2018. Hele gadeteamet
har løbende fokus på Kildedalsvej, men særligt Per har en tæt kontakt med de ansvarshavende unge.
Per Eriksen præsenterer sig selv på mødet og giver en kort status.
Fritidsundervisning sæson 2018/2019
Tilmeldingen til fritidsundervisningssæsonen 2018/2019 åbnede onsdag den
22.08.2018. Vi fik over 600 tilmeldinger den første dag. Især E-Sport er meget populært og ventelisterne er lange. Vi forsøger derfor at oprette flere hold.
Lydfest 2018
Lydfest er et årligt tilbagevendende musikevent, arrangeret af foreningen Lydfest.
Foreningen støttes økonomisk af Ung i Rudersdal, og Ung i Rudersdal bidrager endvidere med konsulentbistand. Lydfest blev afviklet lørdag den 25.08.2018 ved Kulturcenter Mantzius.
Ungekulturkonsulent Anna Louise Nøhr Pedersen orienterer om Lydfest 2018 på
mødet.
Vedbæk Havnedag
Ung i Rudersdal har igen i år været aktivt deltagende på Vedbæk havnedag. Vores
fokus i år har været, i samarbejde med surfklubben, at skabe mere liv på Sydstranden. Dette samarbejde fungerede rigtig godt. Ud over DJ-telt, loungeområde og ud-
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deling af vores nye ungemagasiner, leverede Ung i Rudersdal opvarmningsbandet
BOHR, der holdt publikum varme i regnvejret, inden hovednavnet Eran DD gik på
scenen.
Sommerferieaktiviteter 2018
Årets sommerferieaktiviteter, der tilrettelægges og gennemføres af kommunens foreninger og kulturinstitutioner i samarbejde med Kulturområdet, er vel overstået.
Ung i Rudersdal har hjulpet flere foreninger og kulturinstitutioner med administrationen af tilmeldinger og betalinger. Der blev udbudt 42 aktiviteter. Heraf blev 39 aktiviteter gennemført med i alt 588 deltagere – 23 deltagere flere end i 2017.
Ung i Rudersdal udbød i år 10 forskellige aktiviteter; seks madhold, ét kreativt hold,
rollespil samt to skateaktiviteter. Desuden deltog Ung i Rudersdal i et samarbejde
med Musikskolen, Vedbæk Garden, Rudersdal Billedskole og Kultursekretariatet om
”Robin Hood uge” – en uge med drama, kreativitet, musik, trylleri og bueskydning.
På de aktiviteter, hvor foreningerne selv har stået for al administration, har der været
over 1.000 deltagere. Dermed har over 1.500 børn og unge benyttet kommunens
sommerferieaktivitetstilbud.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 03.09.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning.
Mathias Balmer Arbjerg, Anders Stendevad og Eric Beran deltog ikke i behandlingen
af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 03.09.2018

2

Medlemmerne fortæller

03.09.2018

Sagsnr.
18/2019

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 03.09.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Mathias Balmer Arbjerg, Anders Stendevad og Eric Beran deltog ikke i behandlingen
af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 03.09.2018

3

Status på brandkadetuddannelsen

03.09.2018

Sagsnr.
18/2021

Resumé
Ved budgetforliget for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der afsættes
100.000 kr. i 2018 og 2019 til Brandkadetter. På møde den 01.03.2018 blev Bestyrelsen for Ung i Rudersdal orienteret om planerne for udmøntning af tiltaget. Der
gives her en status på arbejdet med etablering af et brandkadet-forløb i Rudersdal
Kommune.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Ved budgetforliget for 2018-2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Kulturområdet, repræsenteret af Ung i Rudersdal, skal initiere en opstart af samarbejde om
brandkadetter med Nordsjællands Brandvæsen. Der er afsat 100.000 kr. i 2018 og
2019 til projektet. Beløbet er optaget på Kulturområdets budget / budgettet for Ung i
Rudersdal.
Ung i Rudersdal har som projektleder forsøgt at etablere samarbejde om brandkadetuddannelsen med Nordsjællands Brandvæsen og Brandkadet Danmark med
henblik på at rekruttere unge deltagere fra udvalgte skolers udskolingsklasser. Det
har været betydeligt sværere at rekruttere deltagere end forventet, og det har derfor
ikke været muligt at igangsætte brandkadetuddannelsen i 2018.
Ung i Rudersdal planlægger i stedet et alternativt forløb i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen, men uden Brandkadet Danmark, der skal tilpasse uddannelsen
til Rudersdal Kommunes behov og demografi. Dette gennemføres i 2019 og eventuelt i 2020.
Midlerne afsat til projektet i 2018 overføres til 2019 og øremærkes den tilpassede
uddannelse. Projektets fondsstøtte fra 2018 bortfalder, og der forventes ikke fondsstøtte til den fremtidige uddannelse.
Nordsjællands Brandvæsen og Ung i Rudersdal udvikler i efteråret 2018 form og
varighed for uddannelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
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Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 03.09.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Mathias Balmer Arbjerg, Anders Stendevad og Eric Beran deltog ikke i behandlingen
af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 03.09.2018

4

Orientering om Åben Skole

03.09.2018

Sagsnr.
18/13284

Resumé
Med seneste folkeskolereform indførtes Åben Skole. Målet er en styrkelse af skolernes samspil med det omgivende samfund.
Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 10.05.2015 en
konceptbeskrivelse for Åben Skole i Rudersdal Kommune. I forlængelse heraf blev
der lavet en 3-årig tidsplan for arbejdet med Åben Skole til igangsætning af projektet.
Den 29.11.2017 blev Åben Skole Rudersdal behandlet i Børne- og Skoleudvalget og
i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor der blev besluttet en ny organisering og dermed
inddeling af tre skoledistriktsområder.
Åben Skole Rudersdal går fra igangsætningsperioden til forankringsperioden, og
fremover organiseres de tre skoledistriktsområder med henblik på at forankre Åben
Skole tilbuddene lokalt i kommunen.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Målet med Åben Skole er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og
”omverdenen” videreudvikles. Samarbejdet skal medvirke til at uddanne og udvikle
aktive og samfundsbevidste medborgere.
I igangsætningsperioden har kommunen anvendt portalen ”Skolen i virkeligheden” til
at formidle de tilbud, som skolerne har kunnet anvende. Der blev synliggjort over
100 samarbejdstilbud til skolerne. En række foreninger, kulturinstitutioner og
uddannelsesinstitutioner bidrager til samarbejdet i Åben Skole med
samarbejdsmuligheder af høj kvalitet. Tilbuddene benyttes og er blevet udbygget og
videreudviklet igennem igangsætningsperioden.
I skoleåret 2017/18 er der indgået ca. 105 aftaler om Åben Skole mellem skolerne
og foreninger, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Hertil kommer ca. 10
aftaler om Åben Skole mellem skolerne og erhvervsliv og offentlige institutioner.
Kulturområdet har gennemført evalueringer i forhold til udbydere af Åben Skoletilbud fra foreninger og kulturinstitutioner. Generelt kan det konstateres, at såvel foreningsliv som kulturinstitutioner har udvist et stort ansvar og engagement for at bidrage til tilbuddene i Åben Skole. Projektperioden på de 3 år har været en givtig læ10/14

rings- og erfaringsperiode i forhold til en forventningsafstemning om såvel indhold
som omfang.
Det er afgørende for foreningerne og kulturinstitutionerne, at udbuddet er meningsgivende for alle parter. Indkøringsperioden har bekræftet, at kvantitet ikke er afgørende. Det er kvaliteten, der er afgørende. Kvaliteten for såvel læringsperspektivet
som for den værdi, der har udspring i konteksten for foreningernes og kulturinstitutionernes kerneydelse. Det er afgørende fortsat at sikre, at der er et match, hvor begge forhold er imødekommet i tilbuddet.
Evalueringen viser, at det er værdifuldt, at foreninger og kulturinstitutioner har denne
åbne adgang til såvel lærere som elever, og at det har betydning for et alternativt og
givende læringskodeks samt ikke mindst er medvirkende til brobygning og lettere
overgang fra skolen til kultur- og fritidslivet.
Der er nu udarbejdet en konceptbeskrivelse af forankringen af struktur og organisering af Åben Skole, som vedlægges.
Konceptbeskrivelsen indeholder følgende punkter:
Baggrund – Formål – Organisering af Åben Skole Rudersdal 2018/19 – Finansierings- og betalingsmodel – Kulturområdet – Åben Skole tovholdere – Folkeskolerne
– Åben Skole aktører – Årshjul for Åben Skole Rudersdal 2018/19 – Kommunikation.
Synliggørelse af Åben Skole-tilbud vil ske via ”udstillingsvinduet” skoletjenesten.dk.
Her fortælles der, hvilke muligheder aktører har for at blive en del af Åben Skole.
Endvidere giver skoletjenesten.dk den enkelte forening, kulturinstitution, uddannelsessted og erhvervsliv mulighed for at præsentere deres tiltag for lærer i Rudersdal.
Ung i Rudersdal v/ungekulturkonsulent Sarah Trolle Jacobsen vil på mødet fremvise
skoletjenesten.dk.
Læs mere om Åben Skole ved at benytte dette link: rudersdal.dk/aabenskole
Bilag
1 Åben Skole - konceptbeskrivelse
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 03.09.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Mathias Balmer Arbjerg, Anders Stendevad og Eric Beran deltog ikke i behandlingen
af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 03.09.2018

5

Udtalelse til budgetforslag 2019-2022

03.09.2018

Sagsnr.
18/13183

Resumé
Der er udsendt forslag til budget 2019-2022, hvortil der skulle afgives høringssvar
senest den 29.08.2018.
Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Jakob Kjærsgaard, har på vegne af
bestyrelsen udarbejdet og fremsendt høringssvar.
Høringssvaret har været udsendt til godkendelse hos bestyrelsens medlemmer.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Formand Jakob Kjærsgaard har på vegne af bestyrelsen afgivet følgende udtalelse
til Kommunalbestyrelsens budgetforslag for 2019-2022:
”Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager budgetforslaget til efterretning. Dog skal det
pointeres, at man ikke kan forudse, hvilke konsekvenser det vil have for Ung i Rudersdals opgaveløsning, da fordelingen af besparelserne eller fremtidige struktureringer ikke er givet på forhånd”.
Bilag
1 Direktionens overvejelser om budgetreguleringer i perioden 2019-22.pdf
2 Budgetforslag 2019 for KFU's område.pdf
3 Forslag til investeringsoversigt for perioden 2019-22.pdf
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 03.09.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Mathias Balmer Arbjerg, Anders Stendevad og Eric Beran deltog ikke i behandlingen
af punktet.
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR)
Dagsorden med vedtagelser 03.09.2018

6

Budgetopfølgning
Sagsnr.
18/1764

03.09.2018

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

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen pr. 01.08.2018 viser en forbrugsprocent på 50 %.
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 58,33 %

Budgetopfølgning
pr. 01.08.2018

Periodens
Korrigeret
Rest korr.
Forbrugs %
forbrug
budget
budget
JAN - JUL
2018
Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Profitcenter

DKK

DKK

DKK

Samlet resultat
Ledelse og administration
Sekretariat

9.218.120

18.451.792

9.233.672

50,0

1.905.629

3.295.000

1.389.370

57,8

1.890.070

3.164.137

1.274.066

59,7

Sociale indsatser

1.052.806

2.320.000

1.267.193

45,4

Fritidsundervisning

1.083.328

2.175.000

1.091.672

49,8

Ferieaktiviteter

-221.657

75.000

296.657

-295,5

Arrangementer

211.528

575.000

363.471

36,8

Distrikt Nærum

1.523.468

3.297.655

1.774.186

46,2

Distrikt Holte

787.224

1.850.000

1.062.775

42,6

Distrikt Birkerød

985.719

1.700.000

714.280

58,0

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
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Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 03.09.2018
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Mathias Balmer Arbjerg, Anders Stendevad og Eric Beran deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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