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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

1 Meddelelser 

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
20/2582

    

 Resumé 

 

Innovationscamp  
Rudersdal Innovationscamp blev gennemført i december 2019 på Kulturcenter  
Mariehøj. I alt 84 elever fra 8. årgang på Vangeboskolen og Ny Holte Skole deltog.  
Casene var i år stillet af Verdensmål i Hverdagsliv med designspørgsmålet: ”Hvor-
dan får du din familie med til at reducere jeres CO2 forbrug? Hvordan kan du doku-
mentere det overfor omverdenen?” 
Samt af Ung i Rudersdal med designspørgsmålene: ”Hvad skal der til for at skabe 
bedre trivsel hos unge?” og "Hvad skal der til for at skabe dialog mellem unge og 
kommunens politikere?" 
De unges forslag til sidstnævnte har medført, at Ung i Rudersdal har indsendt en 
ansøgning om et Erasmus+ tilskud med henblik på afholdelse af et lokalt ”ungdom-
mens folkemøde”.  
Det dalende antal tilmeldinger til campen har medført, at Ung i Rudersdal vil ændre 
tema for næste års årgangsevent, da innovation har nået et mætningspunkt. Der 
arbejdes pt. for at gøre ”Fest i Åbne Sår” (FÅS) til det kommende tema.  
 
Musikfestival i Ålborg 
Ung i Rudersdals musikhold deltog i januar med 12 unge i Ungdomsringens Musik-
festival på Nordkraft i Aalborg. Ungdomsringens Musikfestival er Danmarks største 
festival for fritids-, ungdomsklub- og ungdomsskolebands. Ung i Rudersdals musik-
hold har som en del af undervisningen øvet intenst på at blive klar til at optræde på 
festivalen. Formålet med at deltage i musikfestivalen er at give de unge mulighed for 
at tage på en sjov og oplevelsesrig weekendtur til Aalborg, hvor musikken er i cen-
trum, og opleve det lærerige i at være fælles om et projekt, at skabe noget sammen 
og gøre sig umage, når man skal optræde for andre.  
Ung i Rudersdal vil fremadrettet bruge festivalen, som er en årlig tilbagevendende 
begivenhed, som afsæt til at danne et fællesskab blandt alle unge musikudøvere i 
Performancehuset, Rude Studios og blandt Fløjens øvrige musikudøvere. På den 
måde får de unge mulighed for, og bliver støttet i, at mødes på tværs og skabe mu-
sik sammen i en fælles referenceramme og med et fælles mål. 
Fløjens performancehus-team varetager dette arbejde. 
 
Science Camp 
Ung i Rudersdal har i januar afholdt Science Camp, i samarbejde med unge frivillige 
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fra Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, under temaet ”Mars koloni”. Cam-
pen blev afholdt i Villaen med 20 deltagere i aldersgruppen 12-17 år. Eleverne skulle 
sammen løse en række problemer og undersøge, hvilke udfordringer man vil stå 
overfor, hvis man skulle lave en koloni på Mars. Campen var delt op i to undervis-
ningsspor indenfor robotteknologi og raketteknologi.   
Fire unge frivillige fra Ungdommens Naturvidenskabelige Forening havde på forhånd 
udviklet undervisningsmateriale til de to forløb.  
Robotforløbet var bygget op omkring de populære Fable robotter fra firmaet Shape 
Robotics. Robotten er opbygget i moduler og med programmering, som gradvist 
bliver mere kompliceret. Fra det enkle og visuelle programmeringssprog i Blockly til 
det mere kraftfulde tekstsprog Python.  
Disse robotter fungerede perfekt som undervisningsredskab, og de fleste elever pe-
gede i evalueringen af campen på, at netop disse robotter var højdepunktet. Efter-
følgende har vi fået flere henvendelser fra forældre og elever, der efterspørger robot-
forløb i kommende sæson.  
 
Sommerferieaktiviteter 2020 
Ung i Rudersdal administrerer på vegne af Kulturområdet årets sommerferieaktivite-
ter. Planlægningsarbejdet er i fuld gang, og rigtig mange foreninger har meldt sig 
som arrangører af sommerferieaktiviteter igen i år. Enkelte har dog fra start meldt fra 
på grund af situationen med coronavirus. I skrivende stund afventes en udmelding 
fra regeringen med retningslinjer vedrørende gennemførsel af f.eks. indendørs og 
udendørs ferieaktiviteter henover sommeren. Retningslinjerne bliver afgørende for, 
hvor mange aktiviteter, der reelt kan gennemføres. 
Ung i Rudersdal er selv arrangør af flere sommerferieaktiviteter: Sommermad, Krea-
tivt værksted, Sommer i Skateparken med ”drop ind”-aktivitet og skateboard og lø-
behjulsworkshops samt Rollespil med Eventyrridderne. Ung i Rudersdal havde des-
uden planlagt deltagelse i en sommercamp på Bornholm, men denne aktivitet er 
netop blevet aflyst af arrangørerne. 
 
Ung i Rudersdal har planlagt skift af elevadministrationssystem fra Tabulex til Apri-
core med start i forbindelse med tilmeldingen til sommerferieaktiviteterne. Apricores 
tilmeldingsmodul opleves som mere brugervenligt end det tidligere benyttede.  
Årets program med sommerferieaktiviteter offentliggøres den 12. maj. Tilmeldingen 
åbnes den 18. maj. 
 
 
 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 19.05.2020 

 

Ekstra meddelelse: 
Ung i Rudersdal har søgt og modtaget EU-midler fra Styrelsen for Uddannelse og 
Forskning til afvikling af et kulturudvekslingsprojekt i samarbejde med Island, Serbi-
en, Italien og Makedonien i sommerferien. 
Projektet ”Mindformance” afvikles i løbet af én uge med unge fra de enkelte lande. 
Der skal arbejdes med udtryk via forskellige performanceteknikker.  
På grund af coronakrisen er projektet udskudt til uge 31 i 2021. 
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Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

2 Ung i Rudersdal under nedlukningen 

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
20/13182

    

 Resumé 

 

Den 12. marts 2020 lukkede alle Ung i Rudersdals tilbud ned som følge af statsmini-
sterens pressemøde i forbindelse med corona-epidemien. 
Ung i Rudersdal har dog i nedlukningsperioden arbejdet med flere forskellige tilbud 
og tiltag som alternativ til de vante aktiviteter og fællesskaber. 
 
Sagen forelægges bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

I løbet af den første uge skabte personalet sig et generelt overblik over opgaver, der 
kunne løses hjemmefra i nedlukningsperioden, og undersøgelserne af logistikken for 
mulige alternativer tog sin form. Alle medarbejdere i Ung i Rudersdal har under hele 
forløbet været i fuld beskæftigelse svarende til deres respektive ansættelser. 
 
Gadeteamet og det pædagogiske personale har i en kombination været på gaden 
hver dag. Opgaven har været en smule anderledes, da det også har været nødven-
digt at holde decideret tilsyn med forskellige lokationer samt give vejledning og indgå 
i dialog med borgere generelt om regeringens retningslinjer og sikre, at disse blev 
overholdt. Personalet har generelt mødt glade og tilfredse borgere og har kun enkel-
te gange måtte tilkalde politiet. 
 
Det pædagogiske personale har desuden arbejdet med vedligeholdelse af relationer 
og fælleskaber i det virtuelle univers. Dette målrettet til individuelle behov for støtte, 
hjælp og snak, men også et mere åbent gruppetilbud for at støtte op om fællesska-
bet.  
Det har desuden været nødvendigt med særlige indsatser rettet mod særligt udsatte 
grupper af unge. Disse er foregået ved et fysisk fælleskab udendørs og med respekt 
for retningslinjerne.  
 
Fritidsundervisningen havde på nedlukningstidspunktet kun et par uger tilbage af 
sæsonen, så mange hold lukkede ned lidt før tid. Det har dog været muligt at lave 
fjernundervisning for de elever, der er tilmeldt e-sport hos Ung i Rudersdal. De har 
modtaget deres sædvanlige undervisning. Det samme gør sig gældende for de ele-
ver, der er tilmeldt yoga. De har modtaget fjernundervisning via livestreaming for en 
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lukket gruppe. 
 
Til aktiviteter på de sociale medier har alle medarbejdere budt ind med ideer til alt fra 
højtlæsning til guitarundervisning. Der er blevet postet ideer hver dag gennem perio-
den. Hjemmesiden har udelukkende fungeret som informationsside med henvisning 
til de sociale medier.  
Som bilag ligger en oversigt over de enkelte opslag på Facebook og Instagram med 
tal på, hvor mange Ung i Rudersdal er nået ud til. 
 
Nødpasning for unge med flygtningebaggrund har fungeret fra uge 17 i Villaen. Her 
kommer ca. 17 unge fra særligt sårbare familier, der ikke selv har mulighed for at 
sætte rammerne for deres børns fjernundervisning. Et hold af Ung i Rudersdals kon-
sulenter og pædagoger sikrer, at rammerne er hyggelige, og at de unge kan få den 
nødvendige hjælp. 
 
Da dagtilbudsområdet genåbnede, tilbød flere medarbejdere, efter dialog med unge-
chefen, at kunne udsætte nogle opgaver for at tilbyde ekstra hænder i daginstitutio-
nerne. Dette blev dog ikke nødvendigt, og i stedet hjælper medarbejderne til i skole-
området med 1. maj-børnene.  
 

  
 

 

Bilag  
1 Statistik for facebook & instagram - top 5
  
 

 Indstilling 

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

  
 

 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 19.05.2020 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

3 Temadrøftelse - Ungeprofilundersøgelsen 

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
20/2588

    

 Resumé 

 

Rudersdal Kommune har siden 2017 årligt deltaget i Ungeprofilundersøgelsen med 
elever på Birkerød Gymnasium og Nærum Gymnasium som respondenter og med 
Sundhed og Forebyggelse som tovholder. 
Med nedlæggelsen af Sundhed og Forebyggelse i 2019 overtog Ung i Rudersdal 
tovholderfunktionen, og med afsæt i at skabe de bedst mulige betingelser for et godt 
ungeliv, blev målgruppen udvidet til også at omfatte elever fra 7.–9. klasse fra kom-
munens folke- og privatskoler.  
Hensigten med undersøgelsen er at give Ung i Rudersdal og kommunens uddannel-
sesinstitutioner en faktuel viden og et øjebliksbillede om unges trivsel og sundhed, 
som efterfølgende kan bidrage til en styrkelse af den fortsatte trivsel og forebyggen-
de indsats blandt kommunens unge.  
 
Ung i Rudersdal ønsker at udbrede kendskabet til Ungeprofilundersøgelsen og dele 
de indsamlede data med skolerne, gymnasierne og øvrige relevante aktører i kom-
munen, så man i fællesskab kan planlægge konkrete indsatser og eksempelvis ud-
vikle nyt materiale indenfor specifikke emner.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering og drøftelse. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Ung i Rudersdal bruger blandt andet de indsamlede data til fokuspunkter og emne-
valg i forbindelse med udvikling af nyt undervisningsmateriale på skolerne. Eksem-
pelvis viser tallene en stigning i unge, der bruger snus, hvorfor en konkret forebyg-
gende indsats omkring snus påtænkes inddraget i undervisningsmaterialet for kom-
mende skoleår.  
En del gymnasielever fra Birkerød Gymnasium og Nærum Gymnasium ryger tobak 
dagligt, og derfor har Ung i Rudersdal taget initiativ til at udbyde rygestopkurser mål-
rettet kommunens unge, da tal fra Ungeprofilundersøgelsen viser, at en del af de 
unge daglige rygere ønsker at stoppe.  
Det kræver dog en målrettet opsøgende indsats at få de unge til at tilmelde sig et 
rygestopkursus, så Ung i Rudersdal har indledt et tæt samarbejde med Birkerød 
Gymnasiums Kostskoleafdeling, som medfinansierer et rygestopkursus for deres 
egne elever.  
Derudover har rygestopvejlederen besøgt kostskolens 65 elever i en spisepause, 
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lige inden corona-nedlukningen, med henblik på at reklamere for rygestopkurset. Her 
meldte fem elever sig. Beklageligvis blev forløbet udskudt som følge af corona-
nedlukningen. 
 
Der er derudover planer om at udvikle undervisningsmateriale til 9. årgang forud for 
overgangen til en ungdomsuddannelse, da data fra Ungeprofilundersøgelsen viser 
en markant stigning i unges brug af rusmidler (alkohol, tobak, snus mv) ved over-
gangen til en ungdomsuddannelse. Derudover er der planer om at inddrage ungemil-
jøerne mere i den fremtidige forebyggende indsats på skolerne – eksempelvis ved at 
gennemføre undervisningsforløbene lokalt i Villaen, Fløjen eller Gården.    
 
Kommunens folke- og privatskoler har efterspurgt en kort og let læselig opsumme-
ring af de vigtigste tal og emner fra Ungeprofilundersøgelsen, hvilket har resulteret i 
en lille PIXI-udgave af udvalgte emner fra undersøgelsen, der er distribueret til sko-
lerne (vedhæftet som bilag).  
 
I forbindelse med corona-nedlukningen blev der udviklet ti plakater/Instagram op-
slag, som efterfølgende er blevet delt via de sociale medier i Rudersdal, så de posi-
tive budskaber når ud til flest mulige unge. Plakaterne tager afsæt i ”social norms 
marketing”, der fokuserer på, at størstedelen af de adspurgte unge har en positiv 
adfærd og ”gør det rigtige”, hvilket er i tråd med forebyggelsesmetoden ”social pej-
ling”, som Ung i Rudersdal i forvejen anvender som forebyggende indsats ved besøg 
på kommunens folke- og privatskoler.  
 
Ung i Rudersdal har en ambition om at udvikle flere plakater løbende i samarbejde 
med skolerne, og disse plakater påtænkes ophængt løbende på skolerne, når ud-
skolingseleverne kommer retur efter corona-nedlukningen.  
 
Ung i Rudersdal har et godt og velfungerende samarbejde med andre fagpersoner i 
kommunen, og de indsamlede data videreformidles til øvrige aktører og centre med 
henblik på samarbejde og planlægning af fælles indsatser.  
 

  
 

 

Bilag  
1 Tabel med udtræk fra Ungeprofilundersøgelsen 2019.2010
  
 

 Indstilling 

 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 19.05.2020 

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og anerkendte, at der læg-
ges vægt på det positive budskab, der også er i ungeprofilundersøgelsen. 
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Bestyrelsen besluttede, at resultaterne fra ungeprofilundersøgelsen gennemgås og 
drøftes på et ekstraordinært møde inden sommerferien. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

4 Medlemmerne fortæller 

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
20/2583

    

 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 19.05.2020 

 

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

5 Styrkelse af ungeindsatsen på gadeplan - afledt b udgetaftalen 2020-
2023 

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
20/1941

    

 Resumé 

 

I budget 2020-2023 er der afsat midler til en styrkelse af ungeindsatsen på gadeplan 
og til etablering af et ungetilbud i Vedbæk. Der er afsat 200.000 kr. i 2020 samt 
400.000 kr. årligt på driften i 2021 og 2022. 
 
Sagen forelægges bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Gadeteamet er Ung i Rudersdals pædagogiske, opsøgende, mobile enhed. Deres 
opgave er at danne relationer til de unge, der ikke i forvejen er en del af sunde fæl-
lesskaber i deres frie tid og derfor er i risikozonen for at udvikle eller allerede udviser 
risikoadfærd.  
Gadeteamet skaber brobygning til de unge, der har brug for støtte til at blive engage-
ret i sunde fællesskaber i deres frie tid. Gadeteamets opgave er at lave kriminalitets-
forebyggelse gennem relationer, ikke at løse politi- eller vagtopgaver.   
 
Indtil 15.12.2019 bestod indsatsen på gadeplan af Gadeteamet ved Ung i Rudersdal 
af to fuldtidsstillinger. I januar 2020 blev der ansat en deltidsmedarbejder, der sup-
plerer særligt i weekenderne. Det er en medarbejder, som har erfaring fra arbejde 
med unge i Birkerødområdet. Pr. 15. februar er der ansat endnu en deltidsmedar-
bejder.  
 
De ekstra tildelte ressourcer skal bruges til at styrke indsatsen, særligt i weekender. 
Formålet er at kunne have mere end én gadeplansmedarbejder på arbejde i et team, 
således at der skabes mulighed for at lave relevante aktiviteter på relevante steder 
samtidig med, at der kan laves opsøgende arbejde på samme ”vagt”. Dette forven-
tes at være en givtig metode, når der periodevis er grupperinger, som fylder ved 
uhensigtsmæssig adfærd på f.eks. offentlige steder eller i boligområder. 
 

  
 

 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 19.05.2020 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

6 Etablering af ungetilbud i Vedbæk afledt budgetaf talen 2020-2023 

 

  
19.05.2020 

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 og til etablering af et ungetilbud i Vedbæk. Der er afsat 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 orientering. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

 
Der skal etableres et eller flere ungetilbud i Vedbæk, som har til formål at skabe 
mulighed for aktive og indholdsrige fællesskaber, målrettet særlige målgrupper. 
 
Ung i Rudersdal arbejder ud fra tre spor, der alle er sæsonbetonede og aktivitets-
styrede i samarbejde med andre aktører:  
 

• Der skabes et ungetilbud i samarbejde med Vedbæk Skole for de yngre 
unge, hvor aktiviteter, der udspringer af Ung i Rudersdals fritidsundervis-
ningsmuligheder, er det bærende element for fællesskabet. Her vil der og-
så være fokus på aktiviteter, der kan støtte op om det nye udeområde ved 
skolen med koncentration af aktiviteter, der skaber fysisk aktivitet. 
 

• Ligeledes påtænkes det at etablere et ungetilbud i Vedbæk Stadions klub-
hus i samarbejde med foreninger, hvor foreningernes aktiviteter sammen 
med Ung i Rudersdals aktiviteter, vil være de bærende elementer for fæl-
lesskabet. Det første ungemøde er afholdt, hvortil der blev givet input til ak-
tiviteter og aldersdifferencering.  

 
• I sommerperioden vil der særligt være fokus på et samarbejde med Ved-

bæk Havns foreninger om at skabe flere aktivitetsmuligheder, der ligger i 
tråd med de aktiviteter, som havnens foreninger allerede udbyder.  
 

 
 

På grund af coronavirus er arbejdet med udviklingen af ungetilbuddet standset, 
men genoptages så snart, at situationen tillader det. 
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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 19.05.2020 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

7 Status på udvikling af ungestrategi 

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
18/17716

    

 Resumé 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10.10.2018 fagudvalgenes langsigtede mål 
for udvalgenes arbejde i budgetperioden 2019-2022. 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 af Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Processen er forløbet planmæssigt henover efterår og vinter. De overordnede tema-
er for strategien er fastlagt i samarbejde med en ung arbejdsgruppe og er blevet 
udfoldet gennem en række workshops på kommunens skoler og gymnasier. Resul-
taterne af de unges arbejde ligger klar. Deres undersøgelser og anbefalinger vil 
danne grundlag for de endelige målsætninger i strategien, som vil blive formuleret i 
dialog med advisory boardet.  
 
Arbejdsgruppe 
Den unge arbejdsgruppe blev nedsat i første uge af september 2019, og påbegyndte 
deres undersøgelser af ungelivet i Rudersdal umiddelbart herefter. Henover efteråret 
har de 15 unge, i alderen 14-20 år, mødtes tre gange om måneden og diskuteret 
unges udfordringer samt ønsker og forslag til fremtidige initiativer og samarbejde 
mellem unge og kommunen.  
 
Arbejdsgruppens undersøgelser har resulteret i fem overordnede temaer, som de 
anbefaler kommunen at rette fokus på i deres fremadrettede tilbud til - og samarbej-
de med unge. Temaerne er blevet udfoldet og udforsket i fem workshops for skole- 
og gymnasieklasser, og konkrete projektidéer indenfor hvert tema er udviklet.  
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De fem overordnede temaer er:  
 
Trivsel, tid og overskud 
Tid og overskud er en mangelvare hos unge, og mange føler sig psykisk pressede 
og stressede i deres hverdag. Der er derfor et bredt ønske om, at der fremadrettet 
arbejdes på at igangsætte initiativer, som angriber stressfaktorer i unges hverdag, 
og som kan bidrage til at øge unges overskud, mentale sundhed og trivsel.  
 
Samvær og adfærd 
Mange unge oplever at have det svært i de daglige fællesskaber, som de er en del 
af. Mange kæmper med lavt selvværd og selvsikkerhed, at føle sig holdt udenfor og 
ikke have plads til at være sig selv. Andre oplever gruppepres og konflikt i venne-
grupper samt forestillede idealer, som det er svært ved at leve op til. Der er derfor 
ønske om, at man arbejder strategisk med unges samvær og adfærd overfor hinan-
den.  
 
Unges stemme og engagement 
Ønske om at skabe flere og bedre muligheder for unges frivillige engagement i so-
ciale og kulturelle projekter og gøre deres skaberlyst og bidrag til lokalsamfundet 
mere synligt. Derudover ønskes det at skabe mere uformelle rammer og kanaler for 
unges dialog med lokale beslutningstagere som alternativ til de eksisterende bu-
reaukratiske former for ungeinddragelse.  
 
Være- og mødesteder 
Et ønske om at skabe gode være- og mødesteder for unge i kommunen, som støtter 
op om fællesskab, hyggeligt samvær og ungeengagement samt giver mulighed for 
aktiviteter og at kunne møde nye venner.  
 
Arrangementer og events 
De unge i Rudersdal ønsker, at der sker mere i byerne, og at der er sjove og inte-
ressante arrangementer at tage til. Det handler om at få nye oplevelser, møde nye 
venner, en festlig stemning og at være sammen omkring en aktivitet.  
 
 
Ungeinddragelse  
Unge i kommunen har været involveret i strategiprocessen på forskellige niveauer. 
Udover den unge arbejdsgruppe, som har været tilknyttet strategiprocessen under 
hele forløbet og som har afholdt workshops på skoler, blev en bred brugerundersø-
gelse sat i søen i juni ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. 233 unge besvarede 
her spørgsmål om deres trivsel og ønsker til fritiden. Derudover arbejdede fire 8. 
klasser på årets Innovationscamp med at skabe nye idéer til, hvordan man kan bi-
drage til at øge unges trivsel samt hvordan dialogen mellem unge og politikere kan 
styrkes.  Arbejdsgruppen, brugerundersøgelse, workshop og Innovationscamp har 
resulteret i input fra i alt ca. 420 unge.  
 
Der er indgået samarbejde med relevante kommunale aktører og foreninger om at 
sikre, at psykisk sårbare unge og unge med handicap også høres i processen. De 
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involverede parter bidrager ligeledes med ekspertviden om, hvordan dette kan gøres 
på en hensigtsmæssig måde.  
Denne dialog er blevet forsinket blandt andet på grund af Corona-situationen, men 
det er stadig ambitionen, at strategiens temaer og målsætninger skal præsenteres 
og drøftes i de relevante områder i kommunen.  
 
Advisory board 
Strategiprocessen har haft et advisory board tilknyttet, hvis opgave har været at sik-
re, at lokale nøgleaktører på ungeområdet, samt kommunens ledelse, løbende har 
haft mulighed for at komme med indspark til processen. Advisory boardet har bestå-
et af:   
 
• Bestyrelsesformand for Ung i Rudersdal: Jakob Kjærsgaard 
• Ungechef, Ung i Rudersdal: Gitte Næsbøl Magnus 
• Udviklingschef i Social og Sundhed: Thomas Tietgen Lund  
• Skoleleder på Vedbæk Skole: Charlotte Brüchmann 
• Rektor for et af gymnasierne i kommunen. Niels Hjølund Pedersen 
• Repræsentant for beskæftigelse: Helle Winther Anttila 
• Repræsentant for foreningslivet: Anders Stendevad 
• Ekstern samskabelsesekspert: Torben Vinter 
 
Ung i Rudersdals bestyrelse er løbende blevet holdt orienteret om den unge ar-
bejdsgruppes anbefalinger.  
 
Fortsættelse af dialogen med de unge 
En ansøgning til et Erasmus+ tilskud er i proces i forhold til at afholde et lokalt ung-
dommens folkemøde. På årets Innovationscamp blev det foreslået at afholde et 
event, hvor unge og politikere kan diskutere politiske emner i en uformel ramme. 
Ung i Rudersdal ønsker at udvikle på den idé og finder det interessant at skabe en 
ramme, hvor både igangværende frivillige projekter kan blive vist frem, idéer kan 
blive pitchet og ungekulturpuljen sat i spil, og politikere har mulighed for at fremsætte 
sager, som de ønsker de unges input til.  
 
Kommunikation af ungestrategi 
Med henblik på at kommunikere strategiens temaer bredt ud til kommunens unge, 
og skabe engagement og refleksion omkring målsætningerne, er der taget de første 
skridt til at få produceret en dokumentarfilm om unge i Rudersdal. 3-4 unge fra lokal-
området følges af et kamerahold og fortæller om de temaer og problematikker, som 
vi har fokus på i ungestrategien. Filmen vil blive produceret og filmet af et hold på 4 
unge mennesker, som har tilknytning til Rudersdal, og som har startet et lille produk-
tionsselskab. For at kunne give dem sparring og vejledning undervejs i processen, 
har vi også lavet en aftale med en erfaren filminstruktør, som vil være med på side-
linjen. Filmen har premiere under Golden Days festivalen i september og vil blive vist 
i Reprisen. Derefter vil den blive distribueret til skoler, gymnasier og ungemiljøer og 
fungere som udgangspunkt for samtale om strategiens 5 temaer.  
 
Økonomi 
Udgifter til proces m.v. afholdes inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget. 
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Tidsplan 
Tidsplanen følges som beskrevet i præsentation af processen for ungestrategien. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 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 19.05.2020 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og besluttede, at ungestra-
tegien drøftes på et ekstraordinært møde inden sommerferien. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

8 Orientering om fritidsundervisning sæson 2020/202 1 

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
20/2585

    

 Resumé 

 

Ung i Rudersdal arbejder på at sammentænke vores traditionelle fritidsundervisning 
med de øvrige pædagogiske aktiviteter i vores tre ungemiljøer. Dette skal skærpe 
profilerne for de tre ungemiljøer og målrette de sunde fællesskaber. Ung i Rudersdal 
er med til at skabe rammer for personlig, social og faglig trivsel, udvikling og dannel-
se – med og for unge.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

I sæson 19/20 har vi arbejdet på at få flere fritidsundervisningshold ud i ungemiljøer-
ne og skabe synergi mellem ungemiljøernes pædagogiske ramme og fritidsunder-
visningen. Dette har i praksis fungeret godt, og vi ser flere tilfælde af elever, der bru-
ger ungemiljøerne før, under og efter deres undervisning. Men fritidsundervisningen 
bærer stadig præg af, at både undervisere og elever føler, at de er på besøg, når 
undervisningen afvikles i et ungemiljø. Undervisere og det pædagogiske personale 
ser ikke nødvendigvis hinanden som kollegaer, og får derfor heller ikke udnyttet det 
potentiale, der ligger i samarbejdet. Dette potentiale ser vi store perspektiver i. Un-
dervisningshold og aktiviteter skal i sæson 20/21 primært afvikles i ungemiljøerne. 
Undervisningen skal understøtte strategierne, herunder aktiviteterne, tematiseringen 
og profilerne i de respektive ungemiljøer. Undervisningen skal indgå som en naturlig 
del af det samlede aktivitetsudbud. 
 
Alle Fri med Stil hold og workshops, der ligger mandag til fredag, vil i den kommende 
sæson blive lagt ud på kommunens folkeskoler. Dette sker for at undgå, at den 
uhensigtsmæssige store aldersforskel, der er på en 4.-5. klasses elev og en 6.-9. 
klasses elev, får de ældre unge til at fravælge ungemiljøerne. Fri med Stil hold og 
workshops, der ligger i weekender, vil forsat blive undervist i vores ungemiljøer. Det-
te sikrer, at de kommende brugere får indblik i, hvad der venter dem af tilbud, når de 
kommer i 6. klasse.  
 
Alle læringsforløb og aktiviteter i sæson 20/21 er i gang med at blive udviklet og fast-
lagt. Vi arbejder intenst, fra skrivende stund og frem til maj, hvor vores ungemagasin 
går i trykken.  Ungemiljøerne er dybt involverede i denne udviklingsproces, hvilket 
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skal sikre ejerskab, faglighed, synergi og bredde i vores samlede tilbud.  
 
Vedlagte bilag (Fritidsundervisning – hold i sæson 2020-2021) er vejledende. Det 
endelige udbud af hold og aktiviteter fastlægges først endeligt i slutning af maj må-
ned. 
 
Nyt administrations - og elevtilmeldingssystem 
Ung i Rudersdal har skiftet administrations - og elevtilmeldingssystem fra Tabu-
lex/Lara til Apricore/Feliks. Feliks benyttes af mange af landets ungdomsskoler og 
klubområder til administration af undervisere, elever, hold, tilmeldinger og betalinger. 
 
Feliks har flere og bedre administrative funktioner i back-end systemet end vores 
tidligere system havde. Herunder kan nævnes: Digital afkrydsning af elever, automa-
tisk lønkørsel og bedre kommunikationsmuligheder med eleverne. 
 
Brugerfladen på tilmeldingssiden er væsentligt forenklet. Når en elev skal tilmelde 
sig et hold eller en aktivitet, kan dette gøres ved blot at oprette sig med navn og cpr. 
Derudover er det også muligt at benytte sit unilogin.  
Selve tilmeldingsmodulet i Feliks, den side borgeren ser ved tilmelding, er grafisk og 
opsætningsmæssigt specialdesignet til Ung i Rudersdal. Der er lagt vægt på at ska-
be genkendelighed og synergi mellem Ung i Rudersdals digitale platforme (hjemme-
side, tilmeldingsside og ungemagasin), så tilbuddene er lettere at navigere rundt i, 
hvilket giver en bedre brugeroplevelse.  
 
Det er planen, at det nye system skal administrere tilmeldingen til årets sommerfe-
rieaktiviteter, som åbner mandag den 18. maj, og tilmeldingen til fritidsundervisnin-
gen, som åbner den 10. juni. 
 

  
 

 

Bilag  
1 Fritidsundervisning - hold i sæson 2020/2021 
  
 

 Indstilling 

 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 19.05.2020 

 

Rasmus Lind Jensen orienterede om, at Ung i Rudersdals traditionelle skolebesøg, 
hvor den kommende undervisningssæson præsenteres for skoleelever i målgrup-
pen, i år kun kan gennemføres i et begrænset omfang. 
Ung i Rudersdals magasin med fritidsundervisningstilbud bliver derfor ikke trykt i 
sædvanligt oplag, men erstattes i vid udstrækning af et digitalt magasin, der supple-
res af videosekvenser, der fortæller om fritidsundervisningens mange tilbud. Video-
sekvenserne vil blive vist under flere af holdene på tilmeldingssiden. 
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Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
 
 
 
 

  
 

 
  



 

24/29 

 
BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

9 Mål til Virksomhedsplan 2020 

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
20/2584

    

 Resumé 

 

Ung i Rudersdal har fremsendt forslag om egen virksomhedsplan 2020 til godken-
delse.  
 
Sagen forelægges bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Virksomhedsplanen for 2020 indeholder mange spændende emner. Herunder tre 
virksomhedsspecifikke mål, som vil være tre emner, der fylder særligt meget hos 
Ung i Rudersdal i indeværende år.  
 

1. Ungemiljøernes primære opgave er at skabe forskellige fællesskaber. Nogle 
fælleskaber skabes i samarbejde med unge frivillige, foreninger og andre 
fagområder. For at sikre udvikling og tilpasning til målgruppens behov skal: 
 
• Ungemiljøerne arbejde efter deres toårige strategier  
• Ungemiljøerne udarbejde læringsforløb, der passer ind i de respektive 

profiler og strategier – læringsforløb, der er en sammensmeltning af pæ-
dagogiske og musiske aktiviteter samt fritidsundervisning 

 
2. Ungestrategien vil inden sommerferien være færdigbearbejdet, og Ung i Ru-

dersdal vil derefter:  
 
• Påbegynde udviklingsarbejde internt i organisationen for, hvordan Ung i 

Rudersdal kan efterleve den nye strategi 
• Udvikle en videns- og implementeringsmodel til andre relevante fagom-

råder 
 

3. Unges stemmer vil være et indsatsområde. Ung i Rudersdal oplever, at de 
fleste unge ikke finder det attraktivt eller interessant at deltage i den eksiste-
rende indflydelsesform igennem fx. bestyrelser, udvalg mv.  
 

• Ung i Rudersdal vil udvikle og igangsætte en model for, at unge kan få en 
stemme i Rudersdal Kommune, både i embedsværket og på det politiske ni-
veau 

 
  

 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 19.05.2020 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
 
 

  
 

 
  



 

26/29 

 
BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

10 Høring vedrørende Handicappolitik 2020 

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
20/13157

    

 Resumé 

 

Handicaprådet har udarbejdet et forslag til en revideret handicappolitik til afløsning af 
den nuværende handicappolitik fra 2012. 
Handicappolitikken er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts 2020 og 
udsendes nu til udtalelse hos en række relevante parter før endelig politisk behand-
ling.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse og afgivelse af hø-
ringssvar. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Handicaprådet har udarbejdet et forslag til en revideret handicappolitik til afløsning af 
den nuværende handicappolitik fra 2012. Udgangspunktet for revisionen har været, 
at den foreliggende handicappolitik fortsat er god, men at den trænger til en opdate-
ring. Således har det været Handicaprådet ønske: 
 

• at politikken afspejler de visioner og mål, planer og strategier, der er udarbej-
det i kommunen gennem de senere år.  
 

• at ændre proceduren for opfølgningen på Handicappolitikken fra skriftlige op-
følgninger til mere dialogbaserede opfølgninger mellem beslutningstagerne i 
kommunen og Handicaprådet.  
 

• at lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, der trådte i 
kraft i juni 2018, indarbejdes i politikken.  

 
Overordnet er formålet med udviklingen af handicappolitikken at gøre politikken le-
vende og nærværende i det daglige arbejde og samarbejde. 
 

  
 

 

Bilag  
1 Forslag til Handicappolitik 2020
  

 Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal afgiver høringssvar på 
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Handicappolitik 2020 til Handicaprådet. 
  

 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 19.05.2020 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal gav formanden bemyndigelse til at afgive hørings-
svar. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 19.05.2020 

 
 
  

11 Budgetopfølgning  

 

  
19.05.2020 

Sagsnr. 
20/2586

    

 Resumé 

 

Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning.  
Denne gang fremlægges også regnskab for 2019. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Regnskabet for 2019 viser et mindreforbrug på 335.212 kr.  
I beløbet ligger blandt andet den af Bestyrelsen for Ung i Rudersdal vedtagne buffer på 
200.000 kr. 
 
 
 
 
Regnskab 
2019 

 

Periodens 
forbrug 
JAN - 016 
2019 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

Forbrugs % 

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

Profitcenter DKK DKK DKK   

Samlet resul-
tat 

16.465.552 16.800.763 335.212 98,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budgetopfølgningen pr. 01.05.2020 viser en forbrugsprocent på 27,9 %. 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 33,3 %. 
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Budgetopfølgning 
pr. 01.05.2020 

 

Periodens 
forbrug 
JAN - 016 
2020 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

Forbrugs % 

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

Profitcenter DKK DKK DKK   

Samlet resultat 4.726.883 16.971.894 12.245.011 27,9 

Ledelse og admini-
stration 

791.329 1.950.000 1.158.671 40,6 

Sekretariat 461.868 4.225.474 3.763.607 10,9 

Sociale indsatser 803.586 2.530.000 1.726.414 31,8 

Fritidsundervisning 810.413 2.250.000 1.439.587 36,0 

Ferieaktiviteter 5.364 75.000 69.636 7,2 

Arrangementer -111.350 430.000 541.350 -25,9 

Distrikt Nærum 657.651 2.011.420 1.353.769 32,7 

Distrikt Holte 474.548 1.600.000 1.125.452 29,7 

Distrikt Birkerød 565.474 1.900.000 1.334.526 29,8 

 
 
Status er, at budgettet overholdes. 

  
 

 Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning. 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 19.05.2020 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
 
 

  
 

 
  


