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Links til ungemiljøernes sociale medier: 
 
Villaen i Holte 
Åbningstider og aktiviteter 
Kan ses på:  
Facebook: https://www.facebook.com/VillaenHolte/ 
Instagram: https://www.instagram.com/villaen_iholte/ 
 

Gården i Nærum 
Åbningstider og aktiviteter: 
Kan ses på https://www.instagram.com/gaardennaerum/?hl=da 

 

Fløjen i Birkerød 
Åbningstider og aktiviteter 
Kan ses på: 
6. – 8. klasse: 
https://www.facebook.com/Fløjen-Birkerød-6-8-klasse-
456433584933923/ 
9. klasse og op: 
https://www.facebook.com/Fløjen-Birkerød-9-klasse-25-år-
377774539762222/ 
For alle: 
Instagram: https://www.instagram.com/flojen_birkerod/ 
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Genåbning af Danmark, fase 2 

Kultur – Ung i Rudersdal 

Retningslinjer for åbning af ungdoms-og klubtilbud.  
 
Klubtilbud for 6.-10. klasse kan genåbnes pr. 18.05.2020, som en del af 
fase 2 i regeringens og folketingets genåbningsplan Danmark. 
 
I Rudersdal Kommune drives klubtilbud /ungemiljø af Kulturområdet ved 
Ung i Rudersdal. Der er tre fysiske tilbud placeret i Holte (Villaen ), Næ-
rum (Gården ) og Birkerød (Fløjen ). 
 
Genåbning sker i henhold til Børne- og Undervisningsministeriets ret-
ningslinjer af 13.05.2020. 
 
De sundhedsfaglige retningslinjer er tydeligt målrettet institutioner som 
skoler og SFO, hvor den samme gruppe børn er fordelt i faste grupper 
og samme lokaler, til strukturerede rammer og indhold. 
 
Genåbning i fase 2 vil kunne ske under følgende overordnede retnings-
linjer: 
 
 
Genåbningsplan overordnet 
Det forventes, at klubtilbuddene kan åbnes fra onsdag den 20.05.2020. 
 
Aktiviteter planlægges og tilbydes til både store og små grupper. Alle 
aktiviteter og ophold, afvikles i begyndelsen udelukkende udendørs.  
 
Ung i Rudersdal tilpasser løbende rammer og indhold, så de sundheds-
faglige retningslinjer sikres bedst muligt, og matcher efterspørgslen fra 
de unge.  
 
Det kan betyde ændringer i steder for afvikling, herunder at enkelte akti-
viteter mål flytte indenfor, og det mulige antal deltagere i aktiviteterne, 
ligesom det kan blive nødvendigt med tilmelding til aktiviteter frem for 
åbent tilbud. 
 
Alle ændringer vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer og vejledninger. 
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Forholdsregler og værnemidler 
Aktiviteterne vil foregå udendørs. Alle spil og sportslige aktiviteter med 
omtanke på begrænsning af kropslig kontakt. Alle arbejdsgange af mad-
lavning og servering udføres af personalet. 
 
Der vil være adgang til toilet og håndvask, og der vil være en løbende 
dialog om vigtigheden i afstand, hygiejne, håndhævning af håndvask, 
afspritning m.v. Håndsprit er tilgængelig ved alle aktiviteter. Alle deltage-
re og personale afspritter hænder før og efter alle aktiviteter. 
 
Der vil være et stærkt fokus på, at Sundhedsstyrelsens afstandskrav så 
vidt muligt overholdes ved visualisering med skilte, markeringer og an-
visninger fra personalet. Endvidere vil personalet sørge for at aktiviteter-
ne sker i grupper på maximalt 10 personer. 
 
Rengøring 
Toiletter, køkkenfaciliteter og øvrige lokaler rengøres 1 gang dagligt.  
 
Håndtag og kontaktflader, samt alle aktivitetsrettede genstande og re-
medier afsprittes løbende af personalet. 
 

 
Genåbningsplanen i detaljer 
 
Villaen 
Åbningstider og aktiviteter 
Kan ses på:  
Facebook: https://www.facebook.com/VillaenHolte/ 
Instagram: https://www.instagram.com/villaen_iholte/ 
 
Fysisk indretning/base 
Udendørsområdet/terrassen bruges som samlingspunkt/fælles område. 
Adgang til toilet og håndvask i kælderen i Villaen, og i foreningshuset. 
Personalet har eget toilet. 
Som udgangspunkt laves mad udendørs over grill, én medarbejder står 
for denne aktivitet.  
Adgang til køkkenet indendørs reduceres til kun én medarbejder. 
Pavilloner opstilles  
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Kommunikation/formidling 
Vi formidler ugens aktiviteter på vores SoMe platforme, AULA, samt ved 
opslag på skolerne og Rudegaard Idrætsanlæg. I alle opslag vil fremgå 
klare retningslinjer for, hvordan smitterisikoen mindskes. 
 
 
Gården  
Åbningstider og aktiviteter: 
Kan ses på https://www.instagram.com/gaardennaerum/?hl=da 
 
Fysisk indretning / base 
Vi har base i hjørnet ved køkkendøren på oasen. Vi opstiller parasoller 
som kan tages ind hver aften, da oasen er offentlig og vi pakker vores 
ting sammen hver aften. 
Personalet forbereder mad til grill i køkkenet og personalet servere ma-
den. 
De unge har adgang til toiletter. Personalet har eget personaletoilet. 
Der stilles håndsprit frem. 
 
Kommunikation / formidling 
Ugens program annonceres på Gårdens og Ung i Rudersdals sociale 
medie platforme. 
Genåbning annonceres på ”distriktets” skoler og på udeområde ved oa-
sen/basen samt yderdøre.  
 
 
Fløjen 
Åbningstider og aktiviteter 
Kan ses på: 
6. – 8. klasse: 
https://www.facebook.com/Fløjen-Birkerød-6-8-klasse-
456433584933923/ 
9. klasse og op: 
https://www.facebook.com/Fløjen-Birkerød-9-klasse-25-år-
377774539762222/ 
For alle: 
Instagram: https://www.instagram.com/flojen_birkerod/ 
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Fysisk indretning / base 
Udendørs: Vi anvender boldbanen, bålpladsen og græsplænen. Der 
opstilles pavilloner. Der anvendes eksisterende og opstilles supplerende 
bord-/bænkesæt. 
Indendørs: De unge har adgang til 2 toiletter. Personalet har eget perso-
naletoilet. Personalet anvender køkkenet til forberedelse af grill og an-
den mad.  
 
Kommunikation / formidling  
Ugens program annonceres på Fløjens og Ung i Rudersdals sociale 
medieplatforme og på Fløjens yderdøre. 
 
 
 
 


