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BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser 26.11.2020 

 
 
  

1 Meddelelser 

 

  
26.11.2020 

Sagsnr. 
20/2582

    

 Resumé 

 

Start-up Academy 
For fjerde år i træk afvikler Ung i Rudersdal forløbet Start-up Academy - et ambitiøst 
iværksætterforløb for innovation- og erhvervsøkonomistuderende på Nærum Gym-
nasium og Birkerød Gymnasium.  
Med hjælp fra virksomhedsstifterne af Grød, Myselfie og Flowering blev forløbet 
kickstartet via et hybrid arrangement, hvor 250 elever lyttede med.  
I år deltager 20 frivillige unge på forløbet med 50 elever på venteliste.   
Gennem forløbet får deltagerne undervisning af erfarne og dygtige iværksættere, 
hvor de udvikler, tester og pitcher egne idéer. Som en afslutning på forløbet skal alle 
præsentere deres forretning til et dygtigt og kompetent panel, og en vinder kåres og 
får tildelt et års mentorprogram hos den iværksætter fra panelet, der matcher idéen 
bedst. I panelet i år sidder Artin Hodanloo, stifter af Flowering og tidligere vinder af 
Start-up Academy 2018. Efter deltagelse i Start-up Academy har Artin opbyg-
get egen virksomhed med fem ansatte og værksted lokalt i Birkerød.  
 
Opfølgning på valg til Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 
På sidste bestyrelsesmøde blev der spurgt ind til, om der havde været afholdt valg-
handlinger blandt medlemmerne, som Styrelsesvedtægten for Bestyrelsen for Ung i 
Rudersdal foreskriver. 
Hvert år skal der vælges brugerrepræsentanter, og hvert andet år skal der vælges 
forældrerepræsentanter. 
I februar 2020 blev der afholdt valg af forældrerepræsentanter, og både Jørgen 
Thorsgaard Jacobsen og Eric Beran var på genvalg. Da ingen mødte op til den an-
noncerede valghandling, blev både Jørgen og Eric genvalgt. Der har ikke været af-
holdt valg for de unge brugerrepræsentanter, da en del af den nye ungestrategi om-
handler alternative måder at få demokratisk indflydelse på end gennem de nuvæ-
rende kommunale råd og bestyrelser. P.t. afventes, hvilket input og anbefalinger, der 
kommer ud af arbejdet med ungestrategien. 

  
 

 

 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 26.11.2020 

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. 
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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 26.11.2020 

 
 
  

2 Forslag til mødekalender 2021 

 

  
26.11.2020 

Sagsnr. 
18/1750

    

 Resumé 

 

Forvaltningen fremlægger forslag til mødeplan for 2021.  
 
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: 
 
Mandag den 29. marts 2021 kl. 16.30-18.30 
Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 16.30-18.30 
Onsdag den 1. september 2021 kl. 16.30-18.30 
Torsdag den 25. november 2021 kl. 16.30-18.30 

 
  

 

 Indstilling 

 

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkender forslaget til 
mødekalenderen 2021. 
 

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 26.11.2020 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte forslaget til mødekalenderen 2021. 
 
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 26.11.2020 

 
 
  

3 Medlemmerne fortæller  

 

  
26.11.2020 

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 26.11.2020 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Set i lyset af den seneste tids mediebevågenhed omkring uroskabende unge i Birke-
rød, ytrer bestyrelsen stor tiltro til Ung i Rudersdal og anerkender den store opgave, 
der bliver løftet dagligt med at skabe meningsgivende fællesskaber for unge. Såvel i 
forhold til ungemiljøernes arbejde, som SSP og gadeplan.  
Bestyrelsen foreslår, at Ung i Rudersdal øger fokus på at kommunikere den positive 
historiefortælling, omkring de mange tilbud til kommunens unge, gennem presse-
meddelelser og lignende kommunikationskanaler. 
 
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 26.11.2020 

 
 
  

4 De pædagogiske områder  

 

  
26.11.2020 

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 i Holte 
Ung i Ruderdal ønsker, at Villaen skal være samlingspunkt for meningsgivende fæl-
lesskaber for unge i Holte. Vi har brugt efteråret på at lære brugergruppen at kende, 
gennem interviews, observationer og skolebesøg, for at finde ud af, hvordan vi kan 
skabe en ramme for meningsgivende fællesskaber. Vi er nu i gang med at imple-
mentere en strategi på baggrund af den nye indsigt. De unge ønsker, at Villaen skal 
være deres hjem udenfor hjemmet. Vi har derfor bl.a. indført: Fællesspisning, daglig 
fælles aktivitet/konkurrence, vores villakanin Gunnar, som de unge passer. 
Grundet corona oplever vi et lille fald i antal daglige brugere for tiden.  
 
Gården i Nærum 
På Gården oplever vi stor søgning af unge fra hele vores målgruppe. Der kommer 
mange forskellige grupper på forskellige tidspunkter. 
Da vi har aflyst mange store arrangementer grundet corona, bl.a. vores 6. klasse 
fester, har vi valgt at lave forskellige pop-up arrangementer i stedet. 
Pop-up arrangementerne er målrettet 6. klasserne, og de møder talrigt op. De unge 
og deres forældre udtrykker begejstring omkring disse tiltag. 
Da huset er så stort, har vi mulighed for at dele aldersgrupperne godt op. De ældste 
brugere har taget ”Loftet” (1. salen) i brug. Så på trods af corona går det faktisk godt 
i Nærum. 
 
Fløjen i Birkerød 
Fløjen oplever en smule færre besøgende p.t. grundet corona, men vi er fortsat rigtig 
godt besøgt i begge vore grupperinger.  
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Med den yngste gruppe, 6.-8. klasse, holder vi styr på max-antal i de forskellige lo-
kaler, og med den ældste gruppe har vi stort set hver gang aktiviteter ud af huset, 
eksempelvis fast lån af idrætshal på Holte Skole (Ny Holte). 
Med den ældste gruppe arbejder vi på at styrke det tværorganisatoriske samarbejde, 
medens vi med de yngste arbejder på fastholdelse i en coronatid med færre arran-
gementer, der har fokus på udviklende elementer. 
1. december byder vi velkommen til nye pædagogiske medarbejdere, nye studeren-
de og ny musikkonsulent. Samtidig implementerer vi ny struktur med team-opdelt 
fokus på de to aldersgrupperinger. Dette kører som forsøgsperiode frem til sommer. 
Med den nye musikkonsulent vil såvel eksisterende strategiplan som daglig praksis 
omkring Performancehuset blive gennemgået og justeret med henblik på både for-
nuftig drift i en coronatid og forberedelse til nye mål i 2021. 
 

  
 

 Indstilling 

 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 26.11.2020 

 

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 26.11.2020 

 
 
  

5 Status på ungestrategi 

 

  
26.11.2020 

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 forelægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Processen er forløbet planmæssigt siden juni 2019, og udkast til strategien ligger 
klar. Strategien er i samarbejde med Skoleområdet, Social og Sundhed, Børn og 
Familie og Beskæftigelse blevet fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 
11.11.2020 og efterfølgende lagt til behandling og drøftelse i de politiske udvalg.  
 
Den 12.11.2020 er ungestrategien sendt til høring med svarfrist den 04.12.2020.  
De høringsberettigede parter er: 
 
Folkeskolernes skolebestyrelser, skoleledere og elevråd 
Rudersdal Fælleselevråd 
Gymnasiernes elevråd 
Musikskolerådet 
Folkeoplysningsudvalget  
Ungestrategiens advisory board 
 
Ungestrategien forventes at være klar til 2. behandling og endelig vedtagelse ved 
møde i de politiske udvalg i februar 2021.  
 
Efter høring og politisk behandling ønsker Ung i Rudersdal at nedsætte en ar-
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bejdsgruppe med deltagelse fra de andre kommunale områder med henblik på at 
drøfte, hvorledes vi i fællesskab kan løfte målsætningerne. Igennem dialog med 
skolerne og socialområdet, skal det bl.a. sikres, at psykisk sårbare unge, og unge 
med handicap, også medtænkes i de strategiske målsætninger, og at skolerne er 
med til at igangsætte tiltag mod mistrivsel blandt unge. 
 
 
Arbejdsgruppe 
Strategiens særlige indsatsområder og målsætninger er fastlagt i samarbejde med 
en ung arbejdsgruppe og er blevet udfoldet igennem en række workshops på 
kommunens skoler og gymnasier. Den unge arbejdsgruppe blev nedsat i første 
uge af september 2019 og påbegyndte deres undersøgelser af ungelivet i Ru-
dersdal 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 fire overordnede temaer, som de 
anbefaler kommunen at rette fokus på i deres fremadrettede tilbud til - og samar-
bejde med unge. Temaerne er blevet udfoldet og udforsket i fem workshops for 
folkeskole- og gymnasieklasser, og konkrete projektidéer, indenfor hvert tema, er 
udviklet.  
 
De fire overordnede indsatsområder er:  
 
Selvværd og samvær 
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 ven-
negrupper samt forestillede idealer, som det er svært ved at leve op til. Der er der-
for ønske om, at man arbejder strategisk med unges samvær og adfærd overfor 
hinanden.  
 
Tid og mentalt 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.  
 
Unges stemme og engagement 
Ønske om at skabe flere og bedre muligheder for unges frivillige engagement i 
sociale og kulturelle projekter og gøre deres skaberlyst og bidrag til lokalsamfun-
det mere synligt. Derudover ønskes det at skabe mere uformelle rammer og kana-
ler for unges dialog med lokale beslutningstagere som alternativ til de eksisteren-
de bureaukratiske former for ungeinddragelse.  
 
Mødesteder og ungekultur 
Unge ønsker gode mødesteder i kommunen, som støtter op om fællesskab, hyg-
geligt samvær, aktiviteter og ungeengagement. De ønsker, at der sker mere i by-
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erne, og at der er sjove og interessante 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 brugerunder-
søgelse sat i søen i juni ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. 233 unge be-
svarede 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 bidrage til at øge unges trivsel samt, hvordan dialogen mellem unge og politi-
kere kan styrkes.  Arbejdsgruppen, brugerundersøgelse, workshop og Innovati-
onscamp har resulteret i input fra i alt 443 unge.  
 
Advisory board 
Strategiprocessen har haft et advisory board tilknyttet, hvis opgave har været at 
sikre, at lokale nøgleaktører på ungeområdet, samt kommunens ledelse, løbende 
har haft mulighed for at komme med indspark til processen. Advisory boardet har 
bestået 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 Nærum Gymnasium. 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.  
 
Kommunikation og samarbejde vedrørende ungestrategien 
Med henblik på at kommunikere strategiens temaer og skabe engagement og 
handling på målsætningerne, ikke kun i kommunen, men også blandt de unge 
selv, er der blevet produceret en dokumentarfilm om unge i Rudersdal. Der er ud-
viklet undervisningsmateriale til filmen, som er lagt på Skoletjenesten.dk/Åben 
Skole, og det er tiltænkt, at den kan bruges som samtalestarter med unge om em-
ner som: Identitet og selvopfattelse, fællesskab og gruppedynamikker, overgange, 
udvikling og forestillinger om fremtiden, alkohol og festkultur, forældrerelationer, 
social arv og tabu, tid, prioriteter og ambitioner. 
Filmen er produceret og filmet af et hold på fire unge mennesker, der har startet et 
lille produktionsselskab.  
 
Fortsættelse af dialogen med de unge 
En ansøgning til et Erasmus+ tilskud er blevet godkendt i forhold til at afholde et 
lokalt folkemøde for unge, og der er indgået en aftale med Nærum Gymnasium 
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om, at Ung i Rudersdal står for et meningsdannerforløb for alle samfundsfagsele-
ver mellem vinterferien og påske.  
 
Økonomi 
Udgifter til proces m.v. afholdes inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget. 
 
Tidsplan 
November 2020: Første behandling i Kultur- og Fritidsudvalget 
November-december 2020: Høringsperiode  
Februar 2020: Anden behandling i politiske udvalg 
 

 
  

 

 Indstilling 

 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 26.11.2020 

 

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 26.11.2020 

 
 
  

6 Status på Klubhuset Vedbæk 

 

  
26.11.2020 

Sagsnr. 
20/1937

    

 Resumé 

 

Afledt af budgetaftalen 2020-2023, hvor der blev afsat midler til etablering af et un-
getilbud i Vedbæk, er Klubhuset Vedbæk nu en realitet. 
Klubhuset i Vedbæk skal være et samlingssted for unge i Vedbæk. Tilbuddet hen-
vender sig primært til udskolingselever på Vedbæk Skole, unge der har bopæl i 
Vedbæk og foreningsaktive unge. Kort sagt, unge der har en tilknytning til Vedbæk. 
Ung i Ruderdal arbejder målrettet på, at brugerne oplever klubhuset som et sam-
lingssted, hvor der er mulighed for at deltage i - og skabe aktive fællesskaber. 
 
Der gives her en status på arbejdet i Klubhuset Vedbæk. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Tirsdag den 20. oktober åbnede Ung i Rudersdal dørene til det nye ungetilbud, 
Klubhuset Vedbæk, på Vedbæk Stadion. Siden åbningen har flere unge i forskellige 
aldersgrupper vist interesse for tilbuddet. Særligt 6. klasserne fra Vedbæk Skole 
samt en gruppe 8. klasser benytter tilbuddet i stor stil. 
 
Klubhuset har åbent hver tirsdag og torsdag kl. 14.00-21.00. For 6. og 7. klasser om 
eftermiddagen kl. 14.00-17.00 og 8. og 9. klasser (plus foreningsaktive unge) kl. 
17.00-21.00. 
Åbningstiden er bemandet tid, hvor pædagogisk personale tilrettelægger forskellige 
aktiviteter for de unge. Der planlægges alt fra brætspil og bagning til teambuilding-
øvelser og kreative læringsforløb.  
 
Åbningstider, aldersopdeling og aktiviteter er tilrettelagt ud fra de unges udtalte be-
hov på de mange workshops, der blev afholdt inden åbningen af huset. Det er derfor 
vigtigt for Ung i Ruderdal, at åbningstiderne og aldersopdelingen ikke skal forstås 
som en statisk serviceramme, men at der løbende bliver justeret i forhold til de un-
ges behov. Eksempelvis vil vi efter jul eksperimentere med enkelte aftener med fæl-
lesspisning kun for 7. klasser. 
 
Ung i Rudersdal har etableret et godt samarbejde med fodboldforeningen FC Ru-
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dersdal, som blandt andet har træning på anlægget i Vedbæk. Vi har rekrutteret pæ-
dagogmedhjælpere til klubtilbuddet blandt foreningens trænere, og foreningen afhol-
der strategimøder i huset. 
 
Vi oplever at være kommet godt fra start og glæder os til at arbejde videre med de 
mange potentialer, der er i og omkring huset. 

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 26.11.2020 

 

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 26.11.2020 

 
 
  

7 Orientering om forløbet FÅS 

 

  
26.11.2020 

Sagsnr. 
19/23543

    

 Resumé 

 

Projektet F.Å.S. (Fest i Åbne Sår) er et workshopbaseret ung til ung forløb, som er 
udviklet af unge til unge. F.Å.S. forløbene er det seneste halve år blevet tilbudt til 
samtlige 9. klasser på alle folkeskoler i Rudersdal Kommune. 21 klasser har siden 
sommerferien benyttet sig af dette tilbud.  
 
Der gives her en status på arbejdet med F.Å.S. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering   
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Helt konkret tilbyder FÅS et forløb for 9. årgang, der indeholder skræddersyede un-
dervisningsmaterialer og en workshop til hver klasse. F.Å.S. er en normalisering af 
psykisk sårbarhed, en selvudforskning af identitet i en dialogskabende ramme. 
F.Å.S. åbner for en ny ungdomskultur, hvor italesættelsen af svære emner giver hver 
ung en bredere accept af sine egne, andres og livets nuancer. 
 
I alt 21 klasser på tværs af kommunen har nu været igennem FÅS forløbene. Det er 
godt og vel 400 elever. Vi oplever, at elever og skoler har taget godt imod forløbene. 
67 % af eleverne siger, at de har fået en del eller meget ud af det. 55 % siger, at de 
har talt en del eller meget om ting, som de ikke normalt gør. Og selvom der diskute-
res svære emner som selvskade, angst eller sexisme, følte 57 % af eleverne sig 
fuldstændig trygge, og 35 % følte sig meget trygge.  
 
Ca. 5.600 stk. kvantitativ og 2.400 stk. kvalitativ data er indsamlet gennem aktivite-
ter, hvor eleverne udtrykte sig kreativt og skriftligt. Materialet kan være med til at 
skabe forståelse for årgangens tanker om emnet og klarlægger, hvad Rudersdals 9. 
årgang døjer med, hvad der gør dem glade, hvad de associerer med ting i deres 
hverdag, hvilke liv de har og gerne vil leve. Vi legitimerer og hylder deres tanker og 
refleksioner ved at udstille dem som kunst på museet Mothsgården fra den 30. no-
vember. Udstillingen vil også skabe dialog og bevidsthed blandt Rudersdals borgere 
om, hvordan kommunens unge har det.  
 
FÅS 2020 afrundes med en rapport, som vil kunne bruges til at skabe flere me-
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ningsgivende projekter, der målretter sig elevernes aktuelle behov.  
 
Ung i Ruderdal arbejder på at forsætte F.Å.S. forløbene i kommende skoleår. 
 
 

  
 

 Indstilling 

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen tager sagen til efterretning. 

  
 

 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 26.11.2020 

 

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 26.11.2020 

 
 
  

8 Orientering om ansøgning til Uddannelsesfonden og  app til sårbare 
unge 

 

  
26.11.2020 

Sagsnr. 
20/31508

    

 Resumé 

 

Data fra Ungeprofilundersøgelsen 2019/2020 påpeger, at unge fra 7. og 8. klasse i 
Rudersdal Kommune ligger under landsgennemsnittet i forhold til rygning, alkohol og 
deling af nøgenbilleder, men på 9. årgang og ungdomsuddannelserne ligger de un-
ge fra Rudersdal Kommune over landsgennemsnittet. Afledt deraf er der indledt et 
tværkommunalt samarbejde med fire kommuner og SSP Samrådet om udvikling af 
nyt undervisningsmateriale, der har fokus på overgangen mellem folkeskole og ung-
domsuddannelse. 
Derudover arbejdes der med planer om udvikling af en app målrettet unge, der føler 
sig ensomme og mistrives mentalt.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Ung i Rudersdal har indledt et tværkommunalt samarbejde med Egedal Kommune, 
Helsingør Kommune, Køge Kommune og Solrød Kommune samt SSP Samrådet 
med henblik på at udvikle nyt undervisningsmateriale målrettet 9. klasse og ung-
domsuddannelserne med fokus på overgangen imellem folkeskole og gymnasie/HF. 
 
I forbindelse med materialeudviklingen er der indledt dialog med Rambøll Manage-
ment Consulting, som vil være en stærk samarbejdspartner i forhold til layout, didak-
tik og løbende evaluering/evidens. I den forbindelse har Rudersdal Kommune på 
vegne af de i alt fem kommuner og SSP Samrådet ansøgt Kommunekredits Uddan-
nelsesfond om økonomisk støtte til projektet på i alt 210.000 kr., der primært skal 
bruges på ekstern konsulenthjælp fra Rambøll.  
 
Tal fra Ungeprofilundersøgelsen viser desuden, at en del unge føler sig ensomme 
og mistrives mentalt i udskolingen og på ungdomsuddannelserne, så der er derfor et 
ønske om at udvikle en app, som kan være en hjælp for de unge i en travl hverdag.  
App’en er fortsat på idé-stadiet, men den tænkes f.eks. præinstalleret på skoleipads 
og anvendt som et screeningsværktøj, som løbende indsamler data om, hvordan de 
unge har det. App’en kan f.eks. en gang ugentligt stille den unge spørgsmål om triv-
sel, og svarer den unge eksempelvis, at han/hun har det skidt, kan han/hun blive 
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henvist til Børnetelefonen, Ungerådgivningen i Rudersdal eller lignende tilbud, eller 
man kan takke ja til at blive kontaktet telefonisk af en ”omsorgsperson”, f.eks. fra 
egen skole. 
 

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 26.11.2020 

 

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 26.11.2020 

 
 
  

9 Budgetopfølgning  

 

  
26.11.2020 

Sagsnr. 
20/2586

    

 Resumé 

 

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

  
 

 Sagsfremstilling 

 

Budgetopfølgningen pr. den 01.11.2020 viser en forbrugsprocent på 65,2 %. 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 83,3 %. 
Status er, at budgettet overholdes. 
 
 
 
Budgetopfølgning 
pr. 01.11.2020 

 

Periodens 
forbrug 
JAN - OKT 
2020 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

Forbrugs % 

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

Profitcenter DKK DKK DKK   

Samlet resultat 11.017.002 16.905.607 5.888.605 65,2 

Ledelse og admini-
stration 

1.864.826 1.949.775 84.949 95,6 

Sekretariat 2.408.345 4.215.814 1.807.469 57,1 

Sociale indsatser 1.920.428 2.529.761 609.333 75,9 

Fritidsundervisning 1.690.948 2.243.396 552.448 75,4 

Ferieaktiviteter -1.138.499 73.928 1.212.427 -1.540,0 

Arrangementer 17.274 424.769 407.495 4,1 

Distrikt Nærum 1.652.172 1.990.783 338.611 83,0 

Distrikt Holte 1.175.446 1.591.967 416.521 73,8 

Distrikt Birkerød 1.426.061 1.885.414 459.353 75,6 

 
Budgetopfølgningen bærer præg af, at Ung i Rudersdal har modtaget og administreret 
puljemidler fra Undervisningsministeriet på 2.347.000 kr. til ekstraordinære sommerferie-
aktiviteter for børn og unge som følge af COVID-19. Ikke alle puljemidler er udbetalt, og 
der skal tilbagebetales 1.110.000 kr. til Undervisningsministeriet.  
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Reel forbrugsprocent er derfor 71,7 %. 
 
Derudover indeholder budgettet endnu ikke brugte midler fra Erasmus+/Styrelsen for 
Forskning og Uddannelse til henholdsvis projekt Mindformance og Ungdommens Folke-
møde, i alt 452.000 kr.  
 
Direktionen har opsat som mål, at alle områder skal overføre samme beløb netto fra 2020 
til 2021, som blev overført fra 2019 til 2020. For Ung i Rudersdal betyder det, at vi skal 
overføre netto 335.000 kr. til 2021.  
 

  
 

 Indstilling 

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

  
 

 Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 26.11.2020 

 

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

  
 

 
  


