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Bilagsoversigt  

Punkt nr.  
 

 
 

8.  E-sport i Ung i Rudersdal 

   
1.  Budget - driftsudgifter e-sport (154170/19)  
2.  E-sports flyer - Bagside_2.jpg (154173/19)  
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9.  Mental sundhed - projekt FÅS 

   
1.  FÅS - Et komplet overblik.pdf (154256/19)  
2.  Mental sundheds-katalog.pdf (154257/19)  
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

1 Meddelelser  

 

  
28.11.2019 

Sagsnr. 
19/2573

    

 Resumé 

 

Start Up Academy 
Start-Up Academy er et iværksætterforløb over to måneder for unge gymnasieele-
ver, der ønsker at lære at blive iværksætter og teste egne start-up ideer. Start-Up 
Academy har kørt i tre år i tæt samarbejde med Birkerød – og Nærum Gymnasium. 
Forløbet er netop afsluttet efter seks undervisningsgange og en afsluttende pitch-
konkurrence med panel, hvor der blev udnævnt en vinder, som modtager to års 
mentorskab med én fra panelet. Dette års vinder af den mest lovende start-up idé i 
innovationsforløbet blev virksomhedsidéen ”Backyard”, der er udtænkt af tre unge 
gymnasiedrenge 
Idéen går ud på at koble unge, med drømme om et fleksibelt fritidsjob, sammen med 
husejere, der gerne vil have hjælp til at få slået græs. ”Backyard” er 2019's version 
af at tjene en mønt i nabolaget og vil som koncept gøre det lettere for både unge 
arbejdssøgende og husejere at indgå en god aftale.  
I bunken af virksomhedsidéer stod bæredygtighed generelt frem som et uundgåeligt 
parameter.  Det er tydeligt, at deltagerne har hensynet til planetens fremtid med i alle 
aspekter af deres liv. Udover ”Backyard” var der blandt andet også 
et bæredygtigt tøjmærke, pantløsninger på tekstiler og en organiseringsløsning til 
garderobeskabe udviklet af bæredygtige materialer. 
 
Nyt fra fritidsundervisningen 
Fritidsundervisningen er ved at være halvejs igennem sæsonen. De fleste hold går 
på juleferie i uge 49 og starter op igen i uge 2. Der er på nuværende tidspunkt i alt 
936 tilmeldinger til vores ugehold, camps og workshops. Generelt tegner der sig et 
billede af gode og stabile hold med engagerede elever og undervisere. Enkelte hold 
har haft udfordringer med frafald af elever og uro, hvilket der bliver taget hånd om 
med forskellige indsatser i samarbejde med elever, forældre og undervisere. 
 
Fri med Stil. Ung i Rudersdals Fri med Stil tilbud er med 302 tilmeldinger et velbe-
søgt tilbud, der som koncept fungerer rigtig godt. Dog giver det udfordringer, at un-
dervisningen fysisk foregår i vores ungemiljøer. Eleverne trækker aldersgennemsnit-
tet i ungemiljøet ned, hvilket virker kontraproduktivt i forhold til vores mål om at ska-
be grobund for ungefællesskaber og ungekultur i ungemiljøerne. De ældre unge 
brugere italesætter den store aldersforskel som problematisk og som en hindring for, 
at de føler ungemiljøerne som huse, der er for dem.  
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Fri med Stil, som tilbud, er skabt med henblik på at skabe bro til fritidsundervisnin-
gen og introducere 4.-5. klasserne for et aktivt fritidsliv. I denne sammenhæng øn-
sker Ung i Rudersdal, at tænke Fri med Stil i en ny form, hvor tilbuddet ikke udtynder 
ungemiljøerne, men bidrager til kommende brugeres nysgerrighed om,hvad der ven-
ter dem, når de kommer i 6. klasse.  
 
Fritidsundervisningen for 6. klasse og opefter har 634 tilmeldinger. Det er primært 
elever fra 6., 7. og 8. klasse, der søger disse tilbud. Holdene undervises i vores un-
gemiljøer og er med til at skabe liv og aktivitet i husene. Vi arbejder målrettet på, at 
eleverne i fritidsundervisningen benytter ungemiljøernes andre tilbud, før og efter 
deres undervisning, ved eksempelvis at lave fællespisning og andre samlende aktivi-
teter, der understøtter et sammenhængende fritidsliv, der giver unge mulighed for at 
deltage i aktive fællesskaber med andre unge.   
 
De ældre unge, i aldersgruppen 15 til 18 år, er ikke særlig stærkt repræsenteret i 
fritidsundervisningen. Derfor har vi i år lagt undervisningshold lokalt på henholdsvis 
Nærum - og Birkerød Gymnasium. Disse hold oplever stor søgning af gymnasieele-
ver, og vi er derfor gået i dialog med gymnasierne om at tilbyde flere fritidsaktiviteter 
og hold, der fysisk ligger på gymnasierne og som tematisk bygger bro mellem ele-
vernes uddannelses- og fritidsliv.      
 
Erasmus+ Youth Exchange Project 
MINDformance – meet yourself through performance 
Ung I Rudersdal har ansøgt EU-programmet Erasmus+ om støtte til et udvekslings-
projekt for unge baseret på FN’s 3. verdensmål om sundhed og trivsel, kulturel ud-
veksling og med udgangspunkt i performance. Projektet er en ugelang fælles camp 
på Kulturcenter Mantzius / Fløjen / Performancehuset i perioden fra  den 28. juli til 
den 4. august. Fløjen i Birkerød forestår projektledelsen.  
Der er fire øvrige europæiske samarbejdspartnere på projektet - alle institutioner, der 
arbejder med dans eller performance og unge: Nuova Destinazione d’Uso fra Bene-
vento i Italien, Percipio fra Kumanovo i Makedonien, Klassiski Listdansskolinn fra 
Reykjavik i Island og Plesni Studio fra Beograd i Serbien. Hver af de i alt fem institu-
tioner deltager i camp’en med seks unge i aldersgruppen 15 til 19 år samt to ledere. 
Der forventes svar på ansøgningen i januar. Lederne af de fem institutioner mødes 
derefter til fælles planlægning i Birkerød, senest i maj måned. I skrivende stund 
brainstormes på et grund-program, ligesom der afsøges blandt andet lokale samar-
bejdspartnere og diverse indkvarterings- og cateringløsninger. 
 
Samarbejde med Skovlyskolen 
Afdelingslederen for Skovlyskolens specialafdeling, Camilla Kops Bessel, har spurgt 
ind til, om Ung i Rudersdal har tilbud eller ideer til undervisning mv., som deres spe-
cialelever kan få glæde af. Ungekulturkonsulent Helene Arnfred fra Ung i Rudersdal 
har i den forbindelse gennemført en workshop med specialeleverne fra Skovlyskolen 
med henblik på at få mere viden om elevernes fritidsliv og deres ønsker. Denne vi-
den er Ung i Rudersdal i proces med at bringe i spil sammen med lærerne i special-
afdelingen. I første omgang med fokus på at bygge bro til Ung i Rudersdals eksiste-
rende tilbud.  
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Rygestopkurser 
Ung i Rudersdal har indgået et samarbejde med rygestopvejleder Jan Krogså om at 
tilbyde rygestopforløb i grupper, til unge, der er bosiddende eller går i skole i kom-
munen. Jan er uddannet rygestopvejleder hos Kræftens Bekæmpelse. De første 
rygestopforløb er sat i gang som pilotprojekter, og vi høster løbende viden og erfa-
ring om, hvordan vi bedst muligt tilrettelægger disse rygestopforløb fremadrettet. Vi 
forventer at sætte projektet i drift i januar 2020 i samarbejde med skoler og andre 
uddannelsesinstitutioner. 
 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28.11.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. 
 
Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

2 Forslag til mødekalender 2020 

 

  
28.11.2019 

Sagsnr. 
18/1750

    

 Resumé 

 

Forvaltningen forelægger forslag til mødeplan for 2020. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal holder fire faste møder årligt, hvortil kommer even-
tuelle ekstraordinære møder. 
 
Ung i Rudersdal foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal holder møder efter føl-
gende mødeplan i 2020: 
 

Mødekalender 2020 
Mandag den 2. marts 2020 kl. 16.30-18.30 
Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 16.30-18.30 
Onsdag den 2. september 2020 kl. 16.30-18.30 
Torsdag den 26. november 2020 kl. 16.30-18.30 

 
Dagsorden udsendes senest fem hverdage før mødets afholdelse. 

  
 

 Indstilling 

 
Forvaltningen forslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkender sagen. 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28.11.2019 

 

Mødedatoen for første bestyrelsesmøde i 2020 ændres til den 27.02.2020  i stedet 
for den 02.03.2020. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte mødekalenderen. 
 
Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

3 Medlemmerne fortæller  

 

  
28.11.2019 

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 efterret-
ning. 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28.11.2019 

 

På vegne af Oliver Burø Bjørnmose fortalte Rasmus Stange, at de ældste brugere af 
ungemiljøerne er kede af, at Fri med Stil-eleverne undervises i ungemiljøerne. Bru-
gerne (6. klasse og opefter) synes, at Fri med Stil-eleverne er meget små. 
Forvaltningen svarede, at man er i gang med at kigge på, hvordan man kan ændre 
Fri med Stil-konceptet, så undervisningen f.eks. kan foregå på kommunens folkesko-
ler, men samtidig sikre en brobygning til Ung i Rudersdals øvrige tilbud. 
 
Jørgen Thorsgaard Jacobsen spurgte ind til, om der er planer om styrkelse af 
Skatepark Gertrud, der ligger ved Vedbæk Skole, da skateparken trænger til en re-
novering.  
Forvaltningen oplyste, at Ung i Rudersdal ikke har ansvaret for skateparken. 
Jacob Kjærsgaard og Per Carøe vil bringe spørgsmålet videre til Kultur- og Fritids-
udvalget. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

4 De pædagogiske områder 

 

  
28.11.2019 

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 dan-
nelse 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 

 

Villaen 
Villaen har en del spændende samarbejder med foreningslivet på Rudegaard, hvor 
omdrejningspunktet er fællesspisning og hyggeligt samvær. Det fungerer godt og 
giver masser af liv i huset. 
Villaen samarbejder med skolerne i Holte, som jævnligt bruger Villaens faciliteter 
som forskudte klasselokaler i formiddagstimerne. Skovlyskolen har brugt Villaen som 
eksternt læringsmiljø for deres specialundervisning, og eleverne nyder godt af atmo-
sfæren i huset og de rolige og trygge omgivelser. 
 
Der arbejdes fortsat med at udbrede kendskabet til Villaen, ved målrettet at synliggø-
re Villaens tilbud for foreninger og skoler. Efter aftale med skolerne er der produceret 
let tilgængeligt oplysningsmateriale, som stiles til forældre og elever fra 6. klasse og 
opefter. Materialet bliver delt i AULA, som er det nye system, der har afløst det tidli-
gere Skoleintra. 
 
Vi har god succes med at lade de ældre brugere stå for at arrangere og gennemføre 
LAN-parties for andre unge. Denne ung til ung tankegang vil vi fortsætte med at un-
derstøtte og opdyrke. 
 
Gården 
Gården har den seneste tid haft en gruppe udfordrede unge i huset, der har haft 
svært ved at være sammen i den daglige aktivitet/praksis. Der er opstået mange 
uhensigtsmæssige situationer mellem de unge. Det er aldersforskellen i gruppen, 
status hos hinanden, udfordringer med diagnoser, sprogbrug og attitude, der udfor-
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drer det pædagogiske arbejde.  
Der arbejdes målrettet på at skabe bedre trivsel for voksne og unge ved at fokusere 
mere på aktiviteter, der understøtter sunde og udviklende fællesskaber og minimere 
”hænge ud” tanken. Desuden arbejdes der tæt sammen med Gadeteamet og SSP 
om både den enkelte unge og gruppen som helhed.  
 
Generelt oplever vi, at de unge byder ind på vores aktiviteter. Derfor har Gården i 
november valgt, i samarbejde med de unge, at skrue endnu mere op for temaer og 
aktiviteter, der er målrettet specifikke målgrupper. 
 
Fløjen 
Fløjen arbejder med fastholdelse af den yngste gruppe, 6.-8. klasse, og er indtil nu 
lykkedes ved at tage udgangspunkt i fælles aktiviteter og understøtte de unges egne 
ideer og ønsker. 
Der arbejdes med at udvikle nye initiativer for den ældre målgruppe, som nu begyn-
der at vende tilbage til målrettede aktiviteter. 
 
To gange om ugen er Fløjen omdrejningspunkt for social samskabelse mellem de 
forskellige undervisningstilbud og Fløjens øvrige brugere og personale. Disse dage 
er fællesspisning et hit. E-sport er som i de andre afdelinger også populært i Fløjen. 
Udover undervisningen i E-sport bruges faciliteterne til små, kortere varende game-
events i begge aldersgrupper. 
Fløjens performanceprofil er kommet i gang efter sommerferien med både undervis-
ning for bands, selvbestaltede grupper og grupper, der arbejder med coaching fra 
professionelle musikere. Der er rift om faciliteterne i Performancehuset, og det kræ-
ver en indsats at lave en bedre fordeling af disse, til gavn for alle brugere. 
 
Gadeplan 
Tryghed, synlighed og relationsskabelse er det primære fokus for gadeplansteamets 
arbejde. Gadeplansteamet oplever, at der er meget aktivitet i skolegårde og steder, 
hvor unge kan stå uforstyrret og i læ for vejr og vind. De unge, som gadeplanstea-
met møder, er både grupper af velfungerende unge, der ”hænger ud” sammen, og 
grupper af udfordrede unge, der samles omkring indtagelse af euforiserende stoffer. 
Politiet har i øjeblikket stort fokus på, og indsats omkring, salg af hash og stoffer 
forskellige steder i kommunen. Gadeplansteamet kan mærke, at det stresser de un-
ge. 
Ud over at skabe kontakt og relation til de unge på gaden, bruger gadeplansteamet 
tid på at skabe kontakt og relation til butikker, institutioner og boligforeninger og at 
udbrede kendskabet til dem og deres arbejde.  
 

  
 

 Indstilling 

 

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterret-
ning. 
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 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28.11.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Oliver Burø Bjørnmode og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

5 Orientering om omorganisering i Ung i Rudersdal 

 

  
28.11.2019 

Sagsnr. 
19/23539

    

 Resumé 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetaftalen for 2020-2023 at prioritere et øko-
nomisk tilskud til Ung i Rudersdal, der skal styrke ungeindsatsen på gadeplan og et 
pædagogisk tilbud i Vedbæk. 
  
For at kunne indfri de politiske beslutninger tilstrækkeligt og arbejde videre med 
tænkningen om, at aktiviteter i ungefællesskaber er uafhængige af afsender, gen-
nemfører Ung i Rudersdal en organisationsændring. Denne organisationsændring 
skal både tilvejebringe flere ressourcer til formålet og støtte op om retningen ved en 
tydelig ledelsesforankring.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Ung i Rudersdal skal fortsat arbejde målrettet med at tænke aktiviteter i ungefælles-
skaber som én fælles indsats, uagtet om det drejer sig om pædagogiske aktiviteter, 
fritidsundervisning, musik eller øvrige projekter. Alt drejer sig om ungefællesskaber, 
hvor afsenderkategorien ikke er vigtig.  
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Den fremtidige organisation vil se således ud: 
 
 

 
 
Det betyder at: 
 

• ledelsen fremadrettet vil bestå af to lederfunktioner: Ungechefen og leder af 
Ungemiljøer 

• ungechefen har det overordnede ansvar for hele organisationen, med primær 
ledelse og personaleansvar for områderne: Administration, gadeteam, kom-
munikation, SSP og ungekultur 

• leder af ungemiljøer er stedfortræder for ungechefen og med primær ledelse 
og personaleansvar for områderne: Musik, undervisning og ungemiljøer 

• lederstillingen ”Leder af administrationen” nedlægges 
• lederstillingen ”Leder af kommunikation og udvikling” ikke genbesættes 
• ungekulturkonsulentstillingen, der er målrettet ungemiljøerne, konverteres til 

en konsulentstilling med fokus på fritidsundervisning 
 

Hvornår træder det i kraft?: 
 

• Omorganiseringen vil være en proces, pga. barselsperioder, midlertidige vi-
kariater og individuelle ansættelsesvilkår og aftaler. Det forventes dog, at den 
endelige organisering er på plads til sommer 2020 

• Ændring af ledelsesstrukturen vil træde i kraft den 01.01.2020 
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 Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterret-
ning. 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28.11.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

6 Budgetaftale 2020-2023 - midler til ungeområdet 

 

  
28.11.2019 

Sagsnr. 
19/24274

    

 Resumé 

 

Den 30.10.2019 indgik Kommunalbestyrelsen budgetforlig for budgetperioden 2020 
2023. I dette forlig blev der afsat midler til en styrkelse af ungeindsatsen på gade-
plan, ligesom parterne er enige om, at der skal etableres et ungetilbud i Vedbæk. 
Ung i Rudersdal får tilført 200.000 kr. på driften i 2020 samt 400.000 kr. årligt på 
driften i 2021 og 2022. 
  
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til udtalelse. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Gadeteamet 
På nuværende tidspunkt består indsatsen på gadeplan, Gadeteamet ved Ung i Ru-
dersdal, af to fuldtidsstillinger. Gadeteamet er Ung i Rudersdals pædagogiske, op-
søgende mobile enhed. Gadeteamets opgave er at danne relationer til de unge, der 
ikke i forvejen er en del af sunde fællesskaber i deres frie tid, og derfor er i risikozo-
nen for at udvikle - eller allerede udviser risikoadfærd. Gadeteamet skaber brobyg-
ning til de unge, der har brug for støtte til at blive engageret i sunde fællesskaber i 
deres frie tid. Gadeteamets opgave er at lave kriminalitetsforebyggelse gennem rela-
tioner, ikke at løse politi- eller vagtopgaver.   
 
De tilførte midler skal bruges til at styrke indsatsen. Det ønskes at ansætte deltids-
medarbejdere, der særligt kan arbejde i weekender. Formålet er at kunne have mere 
end én gadeteamsmedarbejder på arbejde i et team, således at der skabes mulig-
hed for at lave relevante aktiviteter på relevante steder samtidig med, at der kan 
laves opsøgende arbejde på samme ”vagt”. Dette forventes at være en givtig meto-
de, når der periodevis er grupperinger, der fylder ved uhensigtsmæssig adfærd på 
f.eks. offentlige steder eller i boligområder. 
 
Vedbæk 
Der skal udarbejdes et eller flere ungetilbud i Vedbæk, som har til formål at skabe 
mulighed for aktive og indholdsrige fællesskaber, målrettet særlige målgrupper.  
Det er tanken at skabe et ungetilbud i samarbejde med Vedbæk Skole for de yngre 
unge, hvor aktiviteter, der udspringer af Ung i Rudersdals fritidsundervisningsmulig-
heder, er det bærende element for fællesskabet. Ligeledes arbejdes der på at etab-
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lere et ungetilbud for de ældre unge i samarbejde med foreninger, hvor det er for-
eningernes aktiviteter, der skal være det bærende element for fællesskabet. 
  
Ung i Rudersdal vil på bestyrelsesmødet i marts fremlægge en statussag. 
 

  
 

 Indstilling 

 

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtaler sig om sagen til 
Kultur- og Fritidsudvalget. 
 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28.11.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal kom med følgende udtalelse til Kultur- og Fritidsud-
valget: 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal er glade for tildelingen af de ekstra midler og ser 
frem til at se, hvilke initiativer Ung i Rudersdal iværksætter i forhold til styrkelse af 
gadeplansindsatsen og etablering af fritidstilbud i Vedbæk. 
 
Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

7 Status på ungestrategi 

 

  
28.11.2019 

Sagsnr. 
18/17716

    

 Resumé 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10.10.2018 fagudvalgenes langsigtede mål 
for udvalgenes arbejde i budgetperioden 2019-22. De langsigtede mål indebærer, at 
der skal udarbejdes strategier for flere af Kultur- og Fritidsudvalgets virksomheder, 
herunder for Ung i Rudersdal. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13.03.2019 forslag til skitse for proces til 
udarbejdelse af en ungestrategi for unge i deres fritid, herunder også SSP. Den 
kommende ungestrategi skal skabe rammer for og sikre sammenhæng mellem pæ-
dagogiske indsatser, projekter, fysiske rammer og brugernes behov. En ungestrategi 
for unge mellem 13-25 år vil endvidere supplere kommunens Børne- og Ungepolitik. 
Der gives her en status på processen. 
 
Sagen fremlægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Udarbejdelsen og udvælgelsen af strategiens fokusområder samt forslag til konkrete 
tiltag, skrider planmæssigt frem.   
 
Arbejdsgruppe 
Fra primo september har den unge arbejdsgruppe, bestående af 10-15 unge, arbej-
det på at identificere fire temaer, som vurderes særligt vigtige i de fremadrettede 
indsatser for unge i deres frie tid. Temaerne som er fremlagt for advisory boardet er: 
Gode rammer for ungeengagement og deltagelse, ungedrevne være- og mødeste-
der, bedre trivsel og fællesskab samt adressering af stress og mangel på overskud i 
hverdagen blandt mange unge.  
Arbejdsgruppen har gennem workshops på skoler og gymnasier drøftet temaerne 
med en bredere kreds af unge og har herigennem nået mere end 100 elever, som 
har tilkendegivet deres udfordringer og forslag til løsninger indenfor temaerne. Den 
viden, som er indsamlet i løbet af processen, samles i en række konkrete anbefalin-
ger, som forventes færdige i midten af december.  
 
Unge med særlige behov 
Der er indgået samarbejde med relevante kommunale aktører om at sikre, at psykisk 
sårbare unge og unge med handicap også høres i processen. Det forventes, at der 
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foretages en række fokusgruppe-interviews med denne gruppe. 
 
Advisory Board 
I forbindelse med udviklingen af ungestrategien er der tilknyttet et advisory board, 
hvis opgave er at sikre, at den unge arbejdsgruppe løbende har mulighed for spar-
ring med repræsentanter fra forskellige områder i kommunen, skoler og foreningsliv. 
Boardet har desuden til formål at bidrage til, at den færdige strategi opleves relevant 
og aktuel og sikre et bredt ejerskab i kommunen og lokalsamfundet. Boardet har på 
nuværende tidspunkt mødtes fire ud af fem gange og har som planlagt sparret med 
hinanden og den unge arbejdsgruppe om strategiens fokusområder. De har desuden 
udarbejdet anbefalinger til fremtidige tiltag og nye samarbejder.  
 
Advisory Boardet består af:   
 
• Bestyrelsesformand for Ung i Rudersdal: Jakob Kjærsgaard 
• Ungechef, Ung i Rudersdal: Gitte Næsbøl Magnus 
• Udviklingschef i Social og Sundhed: Thomas Tietgen Lund  
• Rektor for Nærum Gymnasium: Niels Hjølund Pedersen 
• Skoleleder for Vedbæk Skole: Charlotte Brüchmann 
• Afdelingsleder i Beskæftigelse, Rudersdal Kommune: Helle Winther Anttila 
• Ekstern samskabelsesekspert: Leder af Frontløberne: Torben Vinter  
• Repræsentant for foreningslivet ved Folkeoplysningsudvalget: Anders Stendevad 
 
 
Økonomi 
Udgifter til proces mv. afholdes inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget. 
 
Tidsplan 
Den unge arbejdsgruppe forventes at færdiggøre deres anbefalinger til strategien i 
midten af december 2019. Derefter følger en række fokusgruppeinterviews med sår-
bare og udsatte unge. Processen forventes færdig i marts 2020.  
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal og Kultur- og Fritidsudvalget holdes løbende orien-
teret om processen. 

  
 

 Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterret-
ning. 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28.11.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

8 E-sport i Ung i Rudersdal 

 

  
28.11.2019 

Sagsnr. 
19/23542

    

 Resumé 

 

Ung i Rudersdal oplever fortsat stor efterspørgsel på e-sport. I år har vi oprettet 10 
forskellige e-sportshold, med i alt 91 elever tilmeldt. Ung i Rudersdal ønsker fremad-
rettet at opretholde og udvikle e-sport som aktivitet for unge, i samarbejde med for-
eninger og skoler, i gode og trygge rammer.  
 
Nedenfor gives en status på, hvordan vi arbejder aktivt mod dette mål, og hvad det 
kræver. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Ung i Ruderdal har i første halvår af 2019 investeret omkring 450.000 kr. på at om-
danne computerlokalerne i de tre ungemiljøer til fuldblods e-sportslokaler. Der er 
indkøbt lynhurtige gamer-computere og skærme, fibernet på 500 mbit, stole med 
god ergonomi og borde med god plads. Ligeledes er der hyret teknisk support til at 
opretholde og servicere spillestationerne. 
Vedlagt som bilag findes et budget med driftsudgifterne for e-sportslokalerne. 
 
Ung i Ruderdal har ansat tre e-sportsundervisere, der alle har taget DGI´s e-
sportstræner grunduddannelse. E-sport er i rivende udvikling, hvilket gør, at Ung i 
Rudersdal prioriterer at underviserne løbende deltager i workshops, netværksmøder 
og kurser. Dette skal være med til at sikre kvaliteten i undervisningen og gøre os 
bevidste om nye strømninger og udviklingstendenser i e-sportsmiljøet. Senest har en 
af vores undervisere deltaget i en workshop afholdt af Ungdomsringen, Center for 
Ungdomsstudier og YouSee, hvor undersøgelsen ”Rundt om e-sport og gaming”, 
blev offentliggjort. Undersøgelsen giver ny viden om piger og drenges e-sportsvaner 
og forældrenes rolle. Denne viden vil Ung i Rudersdal sætte i spil i den fortsatte ud-
vikling af vores e-sportstilbud. 
Undersøgelsen kan findes her. http://cur.nu/udgivelse/rundt-om-esport-og-gaming-
et-drenge-pige-og-foraeldreperspektiv/ 
 
Ung i Rudersdal samarbejder også med DGI og Ungdomsringen for at kvalificere 
vores e-sportsundervisning. De to organisationer har været med til at udforme et 
etisk kodeks for e-sporten, som Ung i Rudersdal har tilsluttet sig og sætter i spil i 
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undervisningen.  
 
I år 2010 var der på landsplan registreret fem foreninger, der udbød e-
sportsaktiviteter. I 2019 er tallet steget til 240. Ung i Rudersdal samarbejder med 
forenings- og idrætskonsulenter fra kultursekretariatet og DGI om at klæde forenin-
ger og institutioner på til at kunne starte e-sport op som tilbud. Til dette formål er der 
ved at blive udarbejdet en folder, som skal gøre det lettere for interesserede at få 
overblik over, hvordan man kommer i gang med at udbyde e-sport. For at udnytte 
ressourcerne og kapaciteten bedst muligt, vil Ung i Rudersdal stille ungemiljøernes 
e-sportsfaciliteter til rådighed for foreninger og institutioner, der arbejder med unge i 
vores målgruppe.  
 
Ung i Rudersdal samarbejder med Dronninggårdskolens specialafdeling, der hver 
tirsdag benytter Villaens e-sportslokale til at undervise deres elever med autisme-
spektrumforstyrrelser. Vi oplever at samarbejdet bygger bro til de øvrige tilbud i Vil-
laen, da flere af eleverne deltager i Villaens aktiviteter efterfølgende. 
 
E-sport er en dyr og udstyrstung aktivitet. For at kunne opretholde e-sport som akti-
vitet kræver det løbende en økonomisk prioritering. Budgetposten ”Nyt udstyr” i ved-
lagte budget, er en samlet udgift på ca. 300.000 kr. der falder hvert 3. år, hvilket 
kræver en opsparing hen over budgetårene.  Ung i Rudersdal overvejer at indføre 
brugerbetaling på e-sportsholdene for 6.klasse og opefter på 500 kr. pr. elev pr. sæ-
son og hæve Fri med Stil-holdenes brugerbetaling fra 700 kr. til 1200 kr. pr. elev pr. 
sæson, for at kunne dække noget af udgiften til nyt udstyr. Denne brugerbetaling på 
e-sport bør sidestilles med brugerbetalingen på de materialetunge hold, som ek-
sempelvis madhold og sy og design hold, hvor eleverne betaler 549 kr. pr. sæson for 
materialer. 

  
 

 

Bilag  
1 Budget - driftsudgifter e-sport 
2 E-sports flyer - Bagside_2.jpg 
3 E-sports flyer - Etisk råd_forside.jpg
  

 Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterret-
ning. 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28.11.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og foreslog, at der på næ-
ste bestyrelsesmøde den 27.02.2020 tages en ny drøftelse af emnet E-sport i Ru-
dersdal, hvor rammer og muligheder uddybes. 
 
Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

9 Mental sundhed - projekt FÅS 

 

  
28.11.2019 

Sagsnr. 
19/23543

    

 Resumé 

 

Mental sundhed for unge har været et tema, som Ung i Rudersdal har arbejdet un-
dersøgende med igennem 2019. Flere ungegrupper har været inddraget i workshops 
om løsningsforslag til at fremme unges mentale sundhed. Bestyrelsen præsenteres 
her for ét af løsningsforslagene: 
Fest i Åbne Sår. 
 
Thea Schwartzkopff og Markus Højlund deltager ved punktet og fortæller om projek-
tet. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Projekt Fest i Åbne Sår (herefter FÅS), er udviklet af to unge Rudersdal-borgere, 
som et løsningsforslag til at fremme den mentale sundhed hos unge. Projektet un-
derstøtter dialogen i forhold til at tale åbent om psykisk sårbarhed. 
 
Projektet er et ”Ung med unge”-projekt, som tilbydes de ældste klassetrin i folkesko-
len gennem Åben Skole. Markus Højlund og Thea Schwartzkopff er de unge, der 
står bag ideen og er projekttovholdere. De er blevet ansat af Ung i Rudersdal til at 
planlægge, gennemføre og evaluere projektet.  
 
Projektet er blevet præsenteret på et møde i Åben Skole regi og er blevet taget rigtig 
godt imod, og er desuden blevet gennemført få gange for at opnå noget erfaring på 
både koncept og klasserumsledelse for de to projekttovholdere.   

  
 

 

Bilag  
1 FÅS - Et komplet overblik.pdf
2 Mental sundheds-katalog.pdf 
  

 Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterret-
ning. 
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 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 28.11.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 28.11.2019 

 
 
  

10 Budgetopfølgning  

 

  
28.11.2019 

Sagsnr. 
19/2603

    

 Resumé 

 

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

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Budgetopfølgningen pr. 31.10.2019 viser en forbrugsprocent på 81,5 %. 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 83,33 %. 
Status er, at budgettet overholdes. 
 
 

 

Budgetopfølgning pr. 

31.10.2019 
 

Periodens 

forbrug 

JAN - OKT 

2019 

Korrigeret  

budget 

Rest korr. 

budget 

Forbrugs % 

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

Profitcenter   DKK DKK DKK   

Samlet resultat 13.846.136 16.994.563 3.148.427 81,5 

Ledelse og admini-

stration 
Resultat 2.148.493 2.736.000 587.507 78,5 

Sekretariat Resultat 3.001.388 3.234.892 233.504 92,8 

Sociale indsatser Resultat 1.860.044 2.250.000 389.956 82,7 

Fritidsundervisning Resultat 1.414.535 2.150.000 735.465 65,8 

Ferieaktiviteter Resultat 40.267 75.000 34.733 53,7 

Arrangementer Resultat 169.874 405.000 235.126 41,9 

Distrikt Nærum Resultat 2.071.825 2.461.744 389.919 84,2 

Distrikt Holte Resultat 1.607.425 1.786.555 179.130 90,0 

Distrikt Birkerød Resultat 1.532.285 1.895.372 363.087 80,8 
 

  
 

 

 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 28.11.2019 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Oliver Burø Bjørnmose og Anders Stendevad deltog ikke i behandlingen af punktet. 
 

  
 

 
  


