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Bilagsoversigt  

Punkt nr.   

 
 

4.  Orientering om fritidsundervisningssæsonen 2021/2022 
   1.  Ungemagasin - Din Fritid_dit valg 2021 (71178/21)  
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  18.05.2021 

 
  

 

1 Meddelelser  
 

  18.05.2021 
Sagsnr. 
21/5239

    

 
Resumé  

 

Tiltrædelse af vikarierende formand 
Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal Jakob Kjærsgaard, har fået godkendt 
et ønske om orlov fra sine forpligtelser afledt af hans plads i Kommunalbestyrelsen. 
Vedtægterne for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal dikterer, at formanden sidder i 
Kommunalbestyrelsen, og at der skal være to repræsentanter derfra. Derfor bliver 
formandsposten ikke udfyldt af næstformanden, men ved vikarierende formand Chri-
stian Fode (C). 
 
Erasmus+ projekterne er udskudt 
Ung i Rudersdal har som bekendt ansøgt og fået tildelt i alt 450.000 kr. fra Eras-
mus+ til projekterne Mindformance og Ungdommens Folkemøde. Til orientering er 
disse penge stadig ikke sat i omløb grundet restriktioner vedrørende Covid-19, der 
gør det vanskeligt at afvikle projekterne. Begge projekter er med godkendelse fra 
Erasmus+ udskudt til afvikling senest i 2022.  
 
Trivselspulje 146.139 kr. 
Som en del af regeringens coronahjælpepakke til kommunerne, der har til hensigt at 
fremme trivsel og fagligt efterslæb, er Ung i Rudersdal blevet tildelt 146.137 kr. Mid-
lerne skal være brugt inden udgangen af juli 2021. Ressourcerne bliver omsat til 
øget aktivitetsniveau og bemanding på Ung i Rudersdals pædagogiske område. 
 
Åbning af Rude Studios 
Der er iværksat en mindre åbning af Rude Studios som en del af genåbningen pr. 6. 
maj. Der åbnes i blokke, hvor det er muligt at prioritere en medarbejder til blandt an-
det at kontrollere coronapas. Eksisterende brugere er orienteret om mulighederne.  
 

   

  

  
 

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2021 

 
På grund af en ændret møderække i Kommunalbestyrelsen flyttes det planlagte 
møde i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal den 01.09.2021 til den 08.09.2021. 
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Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. 
 
Sabine M. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

   

 
  



 

6/17 

 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  18.05.2021 

 
  

 

2 Medlemmerne fortæller  
 

  18.05.2021 
Sagsnr. 
21/5240

    

 
Resumé  

 

Bestyrelsens medlemmer har et fast punkt på dagsordenen, hvor de har ordet og frit 
kan tage emner op. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Det er bestyrelsesmedlemmerne selv, der beslutter, hvilke emner de vil tage op. 
Almindeligvis vil eventuelle sagsemner, fremsat under dette punkt, blive henvist til 
senere behandling efter konkret udarbejdet beslutningsgrundlag. 
 

   

 
Indstilling  

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

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2021 

 

Per Carøe spurgte til implementeringen af ungestrategien, og det blev aftalt, at der 
på næste bestyrelsesmøde fremlægges en statussag. 
 
Per Carøe spurgte ind til, om der var lagt planer for brugen af den forventede økono-
miske pulje vedrørende ekstraordinære sommeraktiviteter. Forvaltningen har endnu 
ikke modtaget information om rammerne for puljen, hvorfor selve planlægningen er 
svær at igangsætte. 
 
Per Carøe efterspurgte en sagsfremstilling vedrørende forebyggende indsatser ved 
en eventuel budgettilførsel til området. Dette foreligges Bestyrelsen for Ung i Ru-
dersdal på næste bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning 
 
Sabine M. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  18.05.2021 

 
  

 

3 De pædagogiske områder  
 

  18.05.2021 
Sagsnr. 
21/8823

    

 
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  

 

Lempelsen af restriktionerne, der trådte i kraft den 6. maj, betyder, at vores ungemil-
jøer, ligesom grundskolen, nu må holde åbent for fysisk fremmøde hver uge. Frem-
mødet skal dog fortsat være opdelt på klasser og skoler. Dette gør, at vi i praksis 
stadig er udfordret, da vores brugere kommer fra mange forskellige skoler og forde-
ler sig over mange forskellige årgange. Derfor er vores største fokus fortsat at lave 
individuelle aftaler med mindre grupper af unge, som vurderes at have et særligt be-
hov for trivselsskabende aktiviteter. I den henseende bortfalder kravet om klasse og 
skoleopdeling jf. restriktionerne.  
 
Ungemiljøerne har fortsat stort fokus på lokalområdets mere sårbare og udsatte 
unge og arbejder med målrettede aktiviteter for disse. Det inkluderer mange udflug-
ter, samtaler og aktiviteter for det lidt ældre segment. Ungemiljøerne planlægger at 
få besøg af de omkringlæggende skolers 5. klasser (kommende 6. klasser) i løbet af 
juni til introduktion af huset, personalet og de mange tilbud, de kan benytte fra kom-
mende skoleår.  
 
Ud over aktiviteterne i husene laver ungemiljøernes personale stadig opsøgende ar-
bejde på gaden i lokalområdet for at opretholde kontakten til de unge samt målrette 
aktiviteter til grupper eller enkelte unge. Dette opsøgende arbejde er ikke fast ske-
malagt, men opstår efter behov. Gadeteamet arbejder sammen med Fløjens perso-
nale og har faste dage, hvor de står for de målrettede aktiviteter.  
Ungemiljøerne arbejder stadig online med de unge, med banko, among-us og dis-
cord, men dette arbejde fylder mindre i takt med, at samfundet åbner mere op.  
 
Alle ungemiljøerne arbejder i disse uger på at planlægge sommerferiens aktiviteter. 
Husene holder lukket på skift, så i udgangspunktet vil der hver uge, i løbet af hele 
skolesommerferien, være en eller flere aktiviteter i et eller flere af ungemiljøerne. 
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Nogle dage er der ture og udflugter, andre dage er der ”klubåbent” i husene. Infor-
mation om hvad, hvor og hvornår der sker noget i ungemiljøerne i sommerferien, kan 
findes på husenes Facebook- og Instagramsider, i løbet af juni. Erfaringen fra sidste 
års sommerferietilbud i ungemiljøerne er, at tilbuddene bliver benyttet af lokale unge, 
primært dem som har en relation til husene i forvejen. Derfor bliver ungemiljøernes 
sommerferietilbud planlagt sammen med lokale unge. 
Aktiviteterne er i skrivende stund ved at blive planlagt, så der kan derfor ikke gives 
en komplet oversigt, men der bliver planlagt alt fra fisketure, fodbold, madlavning og 
FIFA-turneringer til endagsudflugter til X-jump og Air-tracks. 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2021 

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Sabine M. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  18.05.2021 

 
  

 

4 Orientering om fritidsundervisningssæsonen 2021/202 2 
 

  18.05.2021 
Sagsnr. 
21/8824

    

 
Resumé  

 

Ung i Rudersdal arbejder videre på at sammentænke vores traditionelle fritidsunder-
visning 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 dannelse – med og for unge. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

 
Fritidsundervisningssæsonen 2020/2021 har siden december været stærkt præget 
af nedlukning og aflysninger grundet corona. Derfor er arbejdet med at sammen-
tænke fritidsundervisning og ungemiljøer, og skabe synergi mellem disse, ikke 
fuldt implementeret. Vi har siden nedlukningen i december arbejdet intenst på at 
udvikle sæson 2021/2022 og skabe de bedste forudsætninger for projektet. Plan-
lægningen af kommende sæson er således sket i disse tre faser: 
 

1) Evaluering af sæson 2020/2021 med fokus på indsamling og analyse af 
data fra vores elevadministrationssystem. Herunder informationer om ele-
vernes alder, klassetrin, køn, skoler og hvilke postnumre, de bor i. Den vi-
den, vi har fået fra vores dataudtræk, har vi aktivt brugt til at tilrettelægge 
og kvalificere tilbuddene i kommende sæson. 

 
2) De lokale strategier i ungemiljøerne er hver især styrende for, hvilke hold 

og aktiviteter, der planlægges at foregå i deres huse, og hvilke undervi-
sere, der skal ansættes til at varetage de enkelte hold. Flere af de nye stil-
linger til fritidsundervisningen er udviklet med øje for at skabe synergi mel-
lem undervisernes hold/aktivitet og det øvrige hus.  
 

3) Identitet og branding. Vores ungemagasin, tilmeldingsside og præsentati-
onsvideoer er i år bygget sådan op, at de enkelte ungemiljøer er afsendere 
på de hold og aktiviteter, som foregår i deres huse. Dette sikrer, at den lo-
kale identitet bliver stærkere og mere personlig. Dette understøttes særligt 
i ungemagasinets nye visuelle identitet, hvor undervisere og det pædagogi-
ske personale står side om side og sammen repræsenterer deres unge-
miljø. 

 
Brugertilslutningen sidste sæson var generelt god, og de fleste tilbud havde pæn 
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søgning, men grundet corona blev holdene fysisk lukket halvvejs inde i sæsonen. 
Derfor har vi valgt at genopslå mange hold og workshops fra sidste sæson og give 
dem en chance mere i kommende sæson. Vores primære fokus har derfor været 
at udvikle strukturen bag vores hold og aktiviteter, som nævnt ovenfor.  
Undervisningen skal understøtte strategierne, herunder aktiviteterne, tematiserin-
gen og profilerne i de respektive ungemiljøer. Undervisningen skal indgå som en 
naturlig del af det samlede aktivitetsudbud.  
Webudgaven af ungemagasinet for sæson 2021/2022 vedlægges som bilag. 
 
Alle Fri med Stil hold og workshops, der ligger mandag til fredag, vil som sidste år, 
så vidt muligt, blive lagt ud på kommunens folkeskoler og på andre relevante loka-
tioner, som ikke er ungemiljøerne. Dette sker for at undgå, at den uhensigtsmæs-
sige 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. Dette sikrer, 
at de kommende brugere får indblik i, hvad der venter dem af tilbud, når de kom-
mer i 6. klasse. Fri med Stil tilbuddene vil blive præsenteret på mødet. 
 
Grundet coronarestriktionerne må vi i år ikke gennemføre de årlige skolebesøg, 
hvor vi deler magasiner ud til alle elever fra 4. til 9 klasse på samtlige skoler i Ru-
dersdal Kommune. Men restriktionerne giver os mulighed for at invitere eleverne, 
klasse- og skolevis, ud i ungemiljøerne og give dem en præsentation af husene og 
kommende sæsons tilbud. 
 
Derudover trykker vi ungemagasinerne og kører dem ud på alle skoler i Rudersdal 
Kommune i uge 22, hvor lærerne vil dele dem ud til eleverne. Alle forældre og ele-
ver modtager ligeledes et magasin i web-udgave på Aula. I uge 23 bringes en an-
nonce i Rudersdal Avis, og vi vil fra uge 22 og frem køre kampagne om tilmelding 
til kommende sæson på vores SOME 
 
Tilmeldingen til fritidsundervisningen åbner onsdag den 16. juni kl. 18.00. 
  

   

 
Bilag  
1 Ungemagasin - Din Fritid_dit valg 2021
  
  

 
Indstilling  

 

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2021  

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Sabine M. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  18.05.2021 

 
  

 

5 Orientering om sommerferieindsatser  
 

  18.05.2021 
Sagsnr. 
21/8825

    

 
Resumé  

 

Kommunens sommerferieaktiviteter tilrettelægges og udføres i et samarbejde mel-
lem Kulturområdet og kommunens foreninger under temaet ”Aktiv sommer for børn 
og unge i Rudersdal”. Her gives en status på arbejdet med årets sommerferieaktivi-
teter og en orientering om Ung i Rudersdals bidrag til kommunens samlede udbud af 
ferieaktiviteter. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Ung i Rudersdal administrerer på vegne af Kulturområdet årets sommerferieaktivite-
ter. Rigtig mange foreninger har meldt sig som arrangør af sommerferieaktiviteter 
igen i år.  
Vi oplever, at de enkelte foreninger og kulturinstitutioner følger med i gældende ret-
ningslinjer for deres område og tilpasser sommerferieaktiviteten herefter. 
Sidste år blev alle aktiviteter gennemført til trods for restriktioner omkring corona. 
Der lægges op til, at det igen i år kan lykkes at gennemføre aktiviteterne som plan-
lagt. 
 
Det samlede udbud af sommerferieaktiviteter er præsenteret på temasiden Aktiv 
Sommer på rudersdal.dk. Synligheden prioriteres på flere formidlingsplatforme; alle 
relevante hjemmesider, Oplev Rudersdal, Aula, via plakater opsat på alle kommu-
nens skoler og på kommunens kulturinstitutioner, på infoboards på idrætsanlæg, på 
biblioteker og i Kulturcenter Mariehøj samt på relevante sociale medier. Som noget 
nyt vil Aktiv Sommer 2021 blive præsenteret på en halvsidesannonce i Rudersdal 
Avis, umiddelbart inden tilmeldingen åbner. 
 
Ung i Rudersdal er selv arrangør af flere sommerferieaktiviteter, og vi har valgt at 
opjustere antallet af aktiviteter og sprede dem ud over flere uger i sommerferien, da 
vi forventer at flere holder ferie hjemme, og at der derfor vil være efterspørgsel på 
aktiviteter i alle uger. I år har vi Sommermad, Kreativt værksted, Krea-dag, Yoga, 
Teknologicamp, Ranger School, Sommer i Skateparken, med ”drop ind”-aktivitet og 
Skateboard - og Løbehjulsworkshops samt Rollespil med Eventyrridderne.  
 
Lige som sidste år er der fokus på udsatte børn og unge, og der er dialog med rele-
vante kommunale aktører. 
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Aktiv Sommer 2021 blev offentliggjort den 3. maj på temasiden rudersdal.dk/aktiv-
sommer. Tilmeldingen åbner den 17. maj kl. 18.00.  
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 18.05.2021 

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Sabine M. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  18.05.2021 

 
  

 

6 Orientering om indsatser i forbindelse med kommunal valget 2021  
 

  18.05.2021 
Sagsnr. 
21/8826

    

 
Resumé  

 

Hos Ung i Rudersdal arbejdes der, i forhold til det forestående kommunalvalg, i for-
skellige spor. Dels en indsats målrettet unge, der har stemmeret, og dels med tema-
baserede projekter, målrettet yngre unge i ungemiljøerne. Initiativerne foregår i tæt 
samarbejde med blandt andet kommunens valgsekretariat og Nærum - og Birkerød 
Gymnasium.  
  
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Gymnasier 
Ung i Rudersdal arrangerer, i samarbejde med Borgerservice og gymnasierne, en 
”stemme-happening” på gymnasierne i forlængelse af gymnasiernes egne indsatser 
med kommunalvalget.   
  
Ungemiljøer  
Der indhentes valgplakater fra alle partier samt et relevant ungdomsrettet udsagn fra 
hvert parti. Med dette indrettes der ”partivægge” i hvert ungemiljø, som skal danne 
grundlag for bevidsthed, snak og debat om demokrati og lokalpolitik. 
  
Ældre unge 
Undersøgelser viser, at unge, som skal stemme for anden gang, er svære at moti-
vere til at stemme ved kommunalvalg. Med dette fokus arrangeres der et relevant 
event på Gården i Nærum, der skal tiltrække både lokale, men i særdeleshed de æl-
dre unge, som også er flyttet hjemmefra. På aftenen vil der være mulighed for at 
brevstemme. 
 
Rudersdal Folkemøde 
Ung i Rudersdal deltager i Rudersdal Folkemøde som facilitator på debatemner med 
udgangspunkt i emner fra Ungestrategien. 
 

   

 
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 18.05.2021 

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Sabine M. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

   

 
  



 

16/17 

 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  18.05.2021 

 
  

 

7 Budgetopfølgning  
 

  18.05.2021 
Sagsnr. 
21/5242

    

 
Resumé  

 

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

   

 
Sagsfremstilling  

 

Budgetopfølgningen viser en forbrugsprocent på 29,8 %. Ideel forbrugsprocent på 
opfølgningsdagen er 33,3 %. Status er, at budgettet overholdes. 
 
 
Budgetopfølgning pr. 
1/5-2021 

 

Perio-
dens 
forbrug 
JAN - 
APR 
2021 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

For-
brugs% 

Udgifts-
baseret 

Udgiftsba-
seret 

Udgiftsba-
seret 

 

Profitcenter DKK DKK DKK  
Samlet resultat 5.265.450 17.670.238 12.404.788 29,8 
Ledelse og administration 757.294 2.300.000 1.542.706  
Sekretariat 1.064.087 3.838.419 2.774.332  
Sociale indsatser 856.589 3.087.000 2.230.411  
Fritidsundervisning 472.689 1.700.000 1.227.311  
Ferieaktiviteter 475 75.000 74.525  
Arrangementer/Musik og 
performance 

175.689 785.000 609.311  

Distrikt Nærum 806.431 2.411.205 1.604.774  
Distrikt Holte 451.261 1.640.807 1.189.546  
Distrikt Birkerød 680.936 1.832.807 1.151.871  

 
 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal  (BUR) den 18.05.2021  

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Sabine M. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

   

 
  


