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1

Meddelelser

11.03.2019

Sagsnr.
19/2573

Resumé
Innovationscamp 2019
Rudersdal Innovationscamp er et årgangsforløb for kommunens 8. klasser. På to
dage skal eleverne innovere på lokale udfordringer, der tager udgangspunkt i lokale
aktørers (foreninger, virksomheder og kommunale organisationer) konkrete hverdag.
Campen bliver afviklet på Kulturcenter Mariehøj den 12. og 13. marts. 275 elever fra
seks forskellige skoler i Rudersdal Kommune deltager i campen.
Musikcamp 2019
Musikcamp 2019 blev afholdt 2.–3. februar på Kulturcenter Mariehøj og er for musikudøvende unge i alderen 4. klasse til 25 år. Campen er en tilbagevendende begivenhed og foregår fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 12, hvor der afsluttes med en koncert for forældre og venner. Campen er afholdt fire gange over tre år med 20-30 deltagere på hver camp, hovedsagligt i alderen 10-13 år, men også med enkelte lidt
ældre deltagere. Campen er åben for alle uanset hvilket instrument og niveau, man
spiller på. Arrangørerne sætter bands sammen med 8-10 deltagere på hver. Deltagerne øver hovedsagligt i disse bands, men har i løbet af lørdagen fælles undervisning. Lørdag aften er der hygge, musikquiz, jam etc.
Flytning af Holte Ungecenter
Omdannelsen af den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg til ungecenter skrider fremad. Der har været udfordringer med at leve op til brandmyndigheders krav
om sikring af især trappeopgange, men de er blevet løst.
Ung i Rudersdal har igangsat indretning af det kommende ungecenter, herunder
indkøb af møbler, belysning mm. Fokus for indretningen er brugervenlighed og fleksibilitet kombineret med respekt for de flotte, nyistandsatte lokaler.
Der holdes officiel åbning af både ungemiljø og foreningshus torsdag den 2. maj.
Møde med Folkeoplysningsudvalg og unge
Folkeoplysningsudvalget har bedt Ung i Rudersdal facilitere kontakt til en gruppe
unge, der kan fortælle udvalget om unges hverdag og oplevelser i og udenfor foreningslivet, herunder udfordringer med opstart af brugerdrevne projekter (Loftet og
Lydfest). Loftet er vært for et møde med Folkeoplysningsudvalget den 19. marts kl.
17. Bestyrelsen for Ung i Rudersdal er ligeledes inviteret til dette møde.

4/16

Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 11.03.2019
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose og Mathias Balmer Arbjerg deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Dagsorden med vedtagelser 11.03.2019

2

Medlemmerne fortæller

11.03.2019

Sagsnr.
19/2589

Resumé
Bestyrelsens medlemmer har et fast punkt på dagsordenen, hvor de har ordet og frit
kan tage 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 konkret udarbejdet beslutningsgrundlag.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 11.03.2019
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Bestyrelsen foreslog, at der i det nye Holte Ungecenter på Rudegaard Idrætsanlæg
er fokus på samarbejde med foreningskantinen i Hal 2 omkring forplejning til idrætsarrangementer mv.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose og Mathias Balmer Arbjerg deltog ikke i behandlingen af punktet.
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3

De pædagogiske områder

11.03.2019

Sagsnr.
18/17718

Resumé
Ung i Rudersdals ungemiljøer skal være omdrejningspunktet for fællesskaber med
læring, udvikling og dannelse. Ung i Rudersdal arbejder for udvikling, trivsel og dannelse i unges frie tid – for og med unge.
Der gives her en status på arbejdet i ungemiljøerne.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.
Sagsfremstilling
Ung i Rudersdal har gennem de sidste to år arbejdet på at tilpasse de tre ungemiljøer de lokale behov i lokalmiljøerne, blandt andet ved mulighed for aldersdifferentiering og særskilte åbningstider. Grundet de relative store forskelle i beliggenhed, demografi, bygningsfaciliteter og muligheder ønsker Ung i Rudersdal endvidere at kunne arbejde målrettet med særskilte profiler for de respektive ungemiljøer.
Ung i Rudersdal oplever, at begrebet Ungecenter misleder borgerne i forhold til indhold: Der er en bred opfattelse af, at det betyder specialinstitution blandt de voksne
borgere, og blandt de unge klinger ordet klinisk.
Nærum Ungecenter hed tidligere Nærum Ungdomsgård, og blandt brugerne omtales
stedet udelukkende som Gården. Ung i Rudersdal ønsker at benytte sig af denne
betegnelse (altså Gården), som brugerne kan relatere til, og som de fleste forbinder
med noget kendt og lokalt.
Nærum Ungecenter ønsker fortsat at arbejde videre på at skabe indhold i samarbejde med eksterne kollegaer, foreninger og private for at udnytte arealerne bedst muligt og skabe endnu flere tilbud til unge – samlet ét sted i Nærum.
Holte Ungecenter flytter snarligt til Rudegaard. Også her gælder ønsket om at ændre
navn og tydeliggøre en særegen profil. Den fremtidige placering lægger op til en
mere sportslig profil, der afspejler placeringen på et idrætsanlæg. Der skal være
plads til mange forskelligt rettede tiltag og indhold, men der bliver særligt mulighed
for gode samarbejder og aktiviteter med Rudegaards foreninger. Navnet for stedet
udvikles sammen med brugerne.
I Birkerød Ungecenter er efterspørgslen så stor, at de fysiske rammer er pressede.
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Udearealet er minimalt, hvilket desværre afleder en negativ historiefortælling om
brugerne, når de opholder sig udenfor bygningen. Der er ansat ny afdelingsleder i
Birkerød, og strategisk er der ansat en profil, som ikke kommer fra den pædagogiske
verden, men har en kunstnerisk baggrund. Louise skal stå i spidsen for at skabe
udvikling og den gode historiefortælling om stedet, så borgerne bliver oplyst om ungemiljøets aktiviteter.
Ungecenteret går under navnet Klubben, men da vi ønsker at kunne signalere, hvor
meget mere stedet kan end det, der traditionelt forbindes med en klub, er vi endnu
ikke landet på det rigtige navn.
For alle tre steder opleves en stigning i henvendelser omkring brug af faciliteterne,
f.eks. til sociale arrangementer for klasser arrangeret af forældreråd eller lignende.
Det er en god måde at udnytte faciliteterne på, og en god måde at introducere unge,
som måske ellers ikke benytter vores tilbud, for mulighederne og fællesskabet i et
ungecenter.
Gadeteamet, som er vores mobile pædagogiske indsats, er nu etableret. Det består
af to fuldtidsstillinger, som kan arbejde både sammen og alene.
Opgaverne for teamet er ikke defineret endeligt, da vi løbende vurderer, i hvilke fora
og samarbejder ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt. Gadeteamet er, på lige
fod med vores øvrige sundheds- og tryghedsskabende arbejde, en præventiv indsats, hvor der skabes relationer til unge, som ikke endnu befinder sig i sunde fællesskaber. Selv om gadeteamet indgår som en del af ressourceteamet i den kriminalpræventive handleplan, er det vigtigt, at teamet ikke opfattes som en udrykkende
SSP-patrulje.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 11.03.2019
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose og Mathias Balmer Arbjerg deltog ikke i behandlingen af punktet.
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4

Mål til Virksomhedsplan 2019

11.03.2019

Sagsnr.
19/5552

Resumé
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 fælles virksomhedsplan samt mål opsat af Ung i Rudersdal.
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal præsenteres her for forslag til mål i Virksomhedsplan 2019.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til videre behandling i Kulturområdet.
Sagsfremstilling
Virksomhedsplanen for Ung i Rudersdal 2019 samler en række mål fra Kultur- og
Fritidsudvalget, Direktionen og Kulturområdet samt Ung i Rudersdals virksomhedsspecifikke mål. Herudover evalueres målene fra 2018. De virksomhedsspecifikke
mål er de overordnede temaer og projekter, som Ung i Rudersdal vil have særligt
fokus på i 2019.
Temaer for 2019
Ung i Rudersdals virksomhedsspecifikke mål:
Fritidsundervisning
• Særligt tilrettelagt undervisning
• Fritidsundervisningen bidrager til generel mental - og fysisk sundhed gennem
camps og kortere forløb
• Understøtte, at elever i Fritidsundervisningen har mulighed for at fortsætte aktiviteter og fællesskab efter sæsonafslutning.
Ungemiljøer
• Bedre udnyttelse af kompetencer
• Øget samarbejde med eksterne aktører
• Fysisk aktivitet
Ældre unge
• Overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse
• Understøtte kreative - og innovative projekter
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•

Afklaring af målgruppens behov

Målene indarbejdes i den endelige virksomhedsplan og præsenteres samlet for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal på næste ordinære bestyrelsesmøde.
Bilag
1 Ung i Rudersdal Virksomhedsplan 2019_udkast_BUR.pdf
2 Virksomhedsspecifikke mål_VP.pdf
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal anbefaler sagen til godkendelse i Kulturområdet.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 11.03.2019
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal anbefalede sagen til godkendelse i Kulturområdet.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose og Mathias Balmer Arbjerg deltog ikke i behandlingen af punktet.
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5

Orientering om fritidsundervisningen sæson 2019/2020

11.03.2019

Sagsnr.
19/5557

Resumé
Planlægningen af den kommende fritidsundervisningssæson 2019/2020 er i fuld
gang, og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal præsenteres her for den samlede liste
over forventede undervisningstilbud. Fritidsundervisningen tager afsæt i brugernes
ønsker, og Ung i Rudersdals undervisning vil derfor løbende kunne blive ændret i
mindre omfang.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse.
Sagsfremstilling
Fritidsundervisning
I sæson 2019/2020 videreføres mange af de hold, som har fungeret godt i indeværende sæson, og der vil fortsat fokuseres på et bredt og alsidigt tilbud. Som noget
nyt oprettes enkelte hold, der tilgodeser 8.–9.klasses elever, da denne målgruppe i
visse tilfælde vælger hold med yngre elever fra.
Der arbejdes med forskellige initiativer, der øger fastholdelsen af eleverne på de
ugentligt tilbagevendende hold. Alle ugehold vil, afhængig af tematik og faglighed,
have et konkret mål at arbejde hen imod. Dette mål fastsættes af eleverne og underviserne. Det kan eksempelvis være en opvisning, optræden, et produkt eller en begivenhed.
Velfungerende weekendhold og workshops fastholdes.
Som noget nyt udvikles forskellige tematiserede camps, der fremmer mental sundhed og fysisk aktivitet. Disse camps skal give de unge mulighed for, at fordybe sig i
deres interesser og skabe nye relationer til andre unge på tværs af kommunen.
I år har Ung i Rudersdal valgt at placere åbningen for tilmelding til fritidsundervisningen før sommerferien. Tilmeldingen åbner den 12.06.19, og sæsonen starter i september.
UngAkademi
De seneste tre år er antallet af elever i UngAkademi dalet, fra ca. 140 elever i 2017
til 89 elever i 2019.
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Dette er sket på trods af, at der er blevet iværksat initiativer omkring øget markedsføring og reklame i de enkelte medlemskommuner.
Ung i Rudersdal har valgt at trække sig fra UngAkademi-samarbejdet og er sammen
med Fredensborg, København og Gladsaxe Kommune gået i gang med at udvikle et
nyt koncept for nicheundervisning.
Bilag
1 Fritidsundervisning sæson 19-20.pdf
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkender sagen.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 11.03.2019
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte sagen og foreslog, at man i fritidsundervisningsregi kunne arrangere en udflugt til den nye skibakke på Amager.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose og Mathias Balmer Arbjerg deltog ikke i behandlingen af punktet.
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6

Projekt brandkadetuddannelsen

11.03.2019

Sagsnr.
18/2021

Resumé
Ved budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 100.000 kr. i 2018 og 2019 til Brandkadetter. På Bestyrelsen for Ung i Rudersdals møde den 03.09.2019 blev der orienteret om rekrutteringsudfordringer og manglende fondsstøtte.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til udtalelse om nedenfor beskrevne.
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 var derfor
ikke været muligt at igangsætte brandkadetuddannelsen i 2018.
Ung i Rudersdal har i efteråret 2018 forsøgt at lave alternativt forløb i samarbejde
med Nordsjællands Brandvæsen og Ung i Fredensborg, men uden Brandkadet
Danmark, da betingelserne for økonomisk støtte derigennem, ikke længere var en
mulighed.
De økonomiske udgifter pr. ung/brandkadet, ud fra de nye vilkår, er væsentligt forøget. Gennemsnitsprisen pr. ung er 25.000–30.000 kr. Det betyder, at kun 6-8 unge
vil få udbytte af de i alt 200.000 kr., som er afsat til formålet af Kommunalbestyrelsen.
Ung i Rudersdal har tilladt sig at undersøge alternative projekter og har indledt en
dialog med Nordsjællands Politikreds vedrørende muligheder for samarbejde om
Projekt Politikadet. Omkringliggende kommuner viser ligeledes interesse for et samarbejde.
Projekt Politikadet henvender sig til unge i alderen 12–14 år, der er kriminalitetstruede eller på anden måde udsatte. Udgiften for et forløb med politikadetter ligger i om13/16

egnen af 40.000–45.000 kr. for 10 unge. Det betyder, at 40–50 unge vil kunne få
udbytte af de i alt 200.000 kr.
Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget den 13.03.2018, hvor forvaltningen
foreslår ét af følgende:
1. At Ung i Rudersdal ikke går videre med projektet og tilbagefører de i alt
200.000 kr., der er afsat til projektet
2. At Ung i Rudersdal undersøger Projekt Politikadet som muligt alternativ og
fremlægger en sag for Kultur- og Fritidsudvalget, så snart det er muligt
Bestyrelsen for Ung i Rudersdals udtalelse om sagen indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling.
Indstilling
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til udtalelse.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 11.03.2019
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal anbefaler, at arbejdet med brandkadetter indstilles.
Som alternativ kan forvaltningen arbejde videre med at afdække behov og efterspørgsel for en lignende uddannelse for politikadetter.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose og Mathias Balmer Arbjerg deltog ikke i behandlingen af punktet.
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7

Budgetopfølgning
Sagsnr.
19/2603

11.03.2019

Resumé
Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning.
Samtidig fremlægges regnskab for 2018.
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.

Sagsfremstilling
Status for regnskab 2018 er, at budgettet er overholdt.

Periodens
forbrug
JAN - 016
2018

Korrigeret
budget

Rest
korr.
budget

Profitcenter

DKK

DKK

DKK

Samlet resultat

17.375.985 17.933.923 557.938 96,9

Regnskab 2018

Forbrugs
%

Ung i Rudersdal har haft en mindreforbrug i 2018. I beløbet ligger den vedtagne buffer
på 200.000 kr. Derudover kan mindreforbruget henføres til planlagte investeringer, der i
budgetåret 2018 ikke er realiseret. Blandt andet er der afsat midler til udskiftning af
køretøjer.
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Budgetopfølgningen pr. 28.02.2019 viser en forbrugsprocent på 14,6 %
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 16,7 %.

Budgetopfølgning
pr. 28.02.2019

Periodens
Korrigeret
Rest korr.
Forbrugs %
forbrug
budget
budget
JAN - FEB
2019
Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Profitcenter

DKK

DKK

DKK

Samlet resultat
Ledelse og administration
Sekretariat

2.540.968

17.345.118

14.804.150

14,6

354.653

2.200.000

1.845.347

16,1

495.875

4.315.118

3.819.243

11,5

Sociale indsatser

377.840

2.250.000

1.872.160

16,8

Fritidsundervisning

360.599

2.150.000

1.789.401

16,8

Ferieaktiviteter

500

75.000

74.500

0,7

Arrangementer

-2.036

405.000

407.036

-0,5

Distrikt Nærum

431.584

2.200.000

1.768.416

19,6

Distrikt Holte

209.653

1.800.000

1.590.347

11,6

Distrikt Birkerød

312.300

1.950.000

1.637.700

16,0

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 11.03.2019
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær, Oliver Burø Bjørnmose og Mathias Balmer Arbjerg deltog ikke i behandlingen af punktet.
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