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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  08.09.2021 

 
  

 

1 Meddelelser  
 

  08.09.2021 
Sagsnr. 
21/5239

    

 
Resumé  

 

Vedbæk Havnedag  
Ung i Rudersdal var repræsenteret, indenfor det afspærrede område som en del af 
”aktivitetsområdet”, sammen med en badminton- og tennisforening. Ung i Rudersdal 
var arrangør af flere aktiviteter, som både børn og voksne kunne deltage i, i løbet af 
dagen. Vi havde en DJ med, som var med til at sprede en god stemning på området. 
Derudover havde vi en bod med ungemagasiner og flyers, som var grundlag for dia-
log om Ung i Rudersdals mange tilbud. 
Foruden vores deltagelse på aktivitetsområdet, bar vi veste som resten af arrangø-
rerne af Vedbæk Havnedag, og hjalp til med at løse diverse opgaver i løbet af da-
gen.  
  
Birkerød Torvedage 
Ung i Rudersdal deltog i Birkerød Torvedage lørdag den 14. august, hvor flere bør-
nefamilier lagde vejen forbi. Igen i år kunne man male på sten, tegne på iPad, køre 
med robotter og lytte til god musik, hvor intet mindre end to forskellige bands spil-
lede. Mange børnefamilier spurgte interesserede ind til de mange fritidsundervis-
ningstilbud i kommunen, og mandag formiddag kom der ekstraordinært mange til-
meldinger ind til de mange forskellige hold.  
 
Lys og Liv familiekoncert 
Ung i Rudersdal deltog i den store familiekoncert søndag den 29. august og stillede 
blandt andet op med tilbud i aktivitetsområdet målrettet børn og unge med fokus på 
kreativitet, dans og ungestrategien. Ud over SSP, gadeteamet, personale fra unge-
centrene og fritidsundervisere, deltog Natteravnene også i tæt samarbejde med Ung 
i Rudersdal.  
Politiet kom forbi med en politibil, som børn og barnlige sjæle kunne besigtige, lige-
som man kunne få taget et billede med vores områdebetjent Sara.  
 
Rude Studios genstartsarrangement 
Vi har ansøgt Slots- og Kulturstyrelsens sommeraktivitetspulje og er blevet bevilget 
kr. 50.000 til et Rude Studios kick-off arrangement i Mantziussalen, der afholdes 
søndag den 26. september. Arrangementet vil bestå af masterclassses i løbet af for-
middagen og en koncert om eftermiddagen, og er tænkt som en vitaminindsprøjtning 
til Rude Studios efter den lange nedlukning. De udøvende kunstnere er samtidig det 
hold, der er hyret til at lave workshops i Performancehuset i løbet af efteråret. Arran-
gementet er offentligt, så det er bare om at komme og støtte op, i hvert fald til 
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koncerten. 
 
Rudersdal Folkemøde 
Ung i Rudersdal deltager med en stand og debatarrangement på Rudersdal Folke-
møde på Havarthigården lørdag den 4. september. Vi fortæller om ungestrategien 
og diskuterer indsatser og ansvar i forhold til unges trivsel. Debatten sættes op i et 
”Mads og monopolet”-format, hvor paneldeltagerne tager stilling til to historier, som 
omhandler 0-fejls- og præstationskultur samt selvværd og fællesskaber. Debatten 
foregår på scenen i Sal D kl.13.00-13.50.  
 
Panelet består af: 

• Tai Pundik, Ungdomsansvarlig i FC Holte 
• Claus Campeotto, Rektor for Birkerød Gymnasium 
• Søren Wadt, Skoleleder for Holte Skole 
• Lena Berger, Formand for Vedbæk Skoles skolebestyrelse,  
• Thea Schwartzkopff, tidligere BG elev, medskaber af kommunens ungestra-

tegi og ”Fest i Åbne Sår ”-forløbet.  
 
Moderator:  

• Mathias Findalen Bickersteth, forfatter, konsulent og oplægsholder, podcast-
vært på ”Ungestyret”.  
 

Golden Days – rap-workshop 
Temaet for den landsdækkende kulturhistoriske festival Golden Days er i år Antik-
ken. Ung i Rudersdal støver i den anledning den demokratiske samtale og lyrikken 
af med rap-workshops for 150 udskolingselever i Kulturcenter Mariehøj den 7. sep-
tember. Rapolitics; Karen Mukupa og Kuku Agami står for undervisning i sangskriv-
ning, og dagen rundes af med performancen ”Debattle”, hvor freestylerappere impro-
viserer med beats og rim over de politiske emner, som publikum bringer ind i are-
naen. 
 
Prøvekursus i social pejling og unges mental trivse l 
I forlængelse af det materiale, som Ung i Rudersdal og fire andre kommuner har ud-
viklet i samarbejde med Rambøll, er der afholdt et ”prøve-kursus” på Kulturcenter 
Mariehøj, hvor blandt andre opsøgende socialrådgivere, skolelærere, socialpædago-
ger og én afdelingsleder fra Rudersdal Kommune deltog. Kursusdagene var en suc-
ces, og kurset er udbudt via SSP Samrådet til hele landet med afholdelse både fy-
sisk og online den 8. og 9. september 2021. 
 
Medarbejderstaben p.t. i Ung i Rudersdal 
Der er pt et par vakante stillinger i Ung i Rudersdal; SSP-koordinatorstillingen samt 
afdelingslederstillingen i Villaen. Stillingerne skal besættes igen, men det overvejes 
grundigt, hvilke profiler, der skal søges efter, før stillingsannoncerne lægges op. 
Desuden ønsker ledelsen at bruge tiden på at kvalitetssikre organisationen af de for-
skellige teams. 
Foruden de vakante stillinger er der pt en fuldtidssygemelding i Gadeteamet, hvilket 
gør at der siden slut maj kun har været to gadeteamsmedarbejdere på gaden. 
 
Ung i Rudersdal på studietur  
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Hele Ung i Rudersdals personalegruppe af faste medarbejdere og studerende skal 
på studietur fra den 6. til 8. oktober. Gruppen, der planlægger studieturen, er sam-
mensat af forskellige medarbejdere, så gruppen bredt repræsenterer organisatio-
nens mange fagligheder. Dette afspejles i programmet, som blandt andet indeholder 
en tur til ungdomsøen, besøg i kulturhuset Absalon på Vesterbro, et besøg hos SSP 
København og et oplæg fra en ung Youtuber. Det overordnede tema og fokus på 
studieturen er Rudersdal Kommunes nye ungestrategi og dens fire overordnede te-
maer. Studieturen skal give tid og rum til faglig refleksion og skabe nye ideer og rum 
for konkret at arbejde videre med disse. Derudover skal studieturen give Ung i Ru-
dersdals samlede personalegruppe tiltrængt samvær og fælles oplevelser, ikke kun 
fagligt, men også socialt. 
 

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 08.09.2021 

 

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  08.09.2021 

 
  

 

2 Temadrøftelse - Fritidsundervisning  
 

  08.09.2021 
Sagsnr. 
21/8824

    

 
Resumé  

 

Ung i Rudersdals fritidsundervisning kører i et årshjul, der går fra september, hvor 
undervisningen begynder, til slut marts, hvor langt de fleste hold slutter. Der gives 
her et indblik i tilblivelsen af en ny fritidsundervisningssæson og de forskellige pro-
cesser i forbindelse hermed.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering og eventuel drøf-
telse. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

I skrivende stund har Ung i Rudersdal modtaget godt og vel 700 tilmeldinger til vores 
Fri med Stil-og fritidsundervisningstilbud. Et antal, der ligger nogenlunde på niveau 
med sidste år. Det betyder, at vi i begyndelsen af september, kan igangsætte mange 
af vores planlagte hold og workshops. Vejen hertil, hvor vi har tilmeldingerne i hus 
og kan påbegynde sæsonen, indeholder mange overvejelser og opgaver, der kræver 
tid, faglighed og økonomi. 
 
Planlægningen af en ny fritidsundervisningssæson begynder allerede i februar må-
ned 
I perioden op til, at tilmeldingen til fritidsundervisningen åbner i midten af juni, er der 
fokus på ansættelse af undervisere, udformning af et nyt ungemagasin, skolebesøg, 
kommunikation og reklame. Hermed gives et indblik i dette arbejde.  
 
Evaluering og dataanalyse 
Før vi ved, hvilke af vores eksisterende hold og aktiviteter vi vil oprette igen i kom-
mende sæson, evaluerer vi på indeværende sæson. Vi trækker data ud af vores til-
meldingssystem for at se, hvordan tilmeldingerne fordeler sig på alder, køn og geo-
grafi, hvilke hold der har haft et godt og stabilt fremmøde, og hvilke kategorier, der 
har haft særligt stor søgning og ventelister. Dernæst holder vi tæt og løbende dialog 
med underviserne, hvilket giver os en god fornemmelse af, hvordan det går på hol-
det. I februar og marts fastlægges de første hold til kommende sæson, og der indgås 
nye aftaler om ansættelse og koncept med underviserne. Mange af vores eksiste-
rende hold genoprettes igen, enkelte med kun få justeringer. 
 
Nytænkning, netværk og inspiration 
Selvom en del af vores hold og workshops går igen fra år til år (Babysitterkursus har 
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været udbudt hvert år i Ungdomsskolen siden 90’erne), så er en stor del af vores 
hold og aktiviteter hver sæson nye. Det kræver, at vi kontinuerligt nytænker vores 
hold og vores koncepter. Vi henter stor inspiration hos kollegaer i andre ungdoms-
skoler i Hovedstadsområdet, og de hos os. Vi benytter aktivt vores netværk i LU (Le-
dere i Ungdomsskolen) Kreds Hovedstaden, hvor vi afholder formelle og uformelle 
møder medlemmerne imellem og bliver inspireret af hinandens forskellige måder at 
skabe attraktive tilbud på. Det handler således ikke kun om at finde på nye hold. Vi 
oplever faktisk, at det ofte er tilgangen og vinklen på et givent hold, der inspirerer os. 
Det kan eksempelvis være, hvordan en ungdomsskole har videreudviklet et koncept 
på et af deres eksisterende hold, så de oplever større søgning på holdet og øget 
fastholdelse. 
 
Særligt Ung i Rudersdals vinkel med at sammentænke vores traditionelle fritidsun-
dervisning med de øvrige pædagogiske aktiviteter og skærpe profilerne for de tre un-
gemiljøer med henblik på at styrke de sunde fællesskaber, vækker stor interesse 
blandt de øvrige ungdomsskoler. 
 
Fællesnævneren for de hold og aktiviteter, der lykkes, er at de er bygget op om et 
koncept, der har en stærk identitet og formår at lave meningsfyldte koblinger, har et 
tydeligt udbytte og værner om et sundt fællesskab.  
 
Identitet, branding og kommunikation 
Vores ungemagasin, tilmeldingsside og præsentationsvideoer bliver alt sammen 
bygget op fra bunden i perioden fra februar og frem til tilmeldingens åbning i juni. I år 
er det bygget op på en sådan måde, at de enkelte ungemiljøer er afsendere på de 
hold og aktiviteter, som foregår i deres huse. Dette sikrer, at den lokale identitet bli-
ver stærkere og mere personlig. Dette understøttes særligt i ungemagasinets nye vi-
suelle identitet, hvor undervisere og det pædagogiske personale står side om side 
og sammen repræsenterer deres ungemiljø. 
Vi trykker ungemagasinerne i ca. 3.000 eksemplarer og kører dem ud på alle skoler i 
Rudersdal Kommune, hvor de under normale omstændigheder (når der ikke er be-
søgsforbud grundet corona), vil blive delt ud til alle elever i målgruppen. Dette gøres 
af de pædagogiske medarbejdere og undervisere fra ungemiljøerne, som giver ele-
verne en personlig gennemgang og præsentation af tilbuddene i magasinet. Alle for-
ældre og elever modtager ligeledes et magasin i web-udgave via Aula. Der bringes 
en annonce i Rudersdal Avis (trykt og digital), og vi kører digital kampagne om til-
melding til kommende sæson på vores SOME. 
 
Tilmeldingen åbner 
Når tilmeldingen åbner i midten af juni, oplever vi at få mellem 300 og 400 tilmeldin-
ger på selve aftenen for tilmeldingen. Tilmeldingsdagen opleves som et tilløbsstykke, 
og der er rift om pladserne på enkelte hold. Frem til sommerferien tikker der dagligt 
mellem 10 og 20 tilmeldinger ind. Over skolesommerferien står det stort set stille 
med tilmeldinger. I dagene efter skolestart, oplever vi igen, at tilmeldingerne tikker 
ind, og frem til sæsonstart i september, er der i gennemsnit 10 nye tilmeldinger hver 
dag. 
 
Opsamling 
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Hos Ung i Rudersdal arbejder vi primært med unge i deres frie tid, og præmissen for 
alle vores aktiviteter er, at det er ganske frivilligt for de unge at deltage. Det stiller 
krav til, at vi konstant gør os relevante for de unge, og vi bør betragte hver en tilmel-
ding vi får, som meget værdifuld. 
 
At tilmeldingsdagen for fritidsundervisningen er et tilløbsstykke hvor elever og foræl-
dre sidder klar ved tasterne, når tilmeldingen åbner, er med til at skabe et momen-
tum, omtale og ”hype” om vores aktiviteter. Omvendt starter vi stort se forfra hvert år, 
når vi skal planlægge en ny sæson, da alle hold starter på ny og udbydes efter først-
til-mølle-princippet. 
 
Antallet af tilmeldte elever i vores fritidsundervisning er stort set ens på 6. og 7. år-
gang, mens tilslutningen af 8. klasser er halv så stor. Derfor gør vi os mange overve-
jelser om formen på vores fritidsundervisning, blandt andet om vi bør fokusere mere 
på at fastholde eleverne på tværs af sæsonerne. Vi overvejer, om vi, uden at gå på 
kompromis med den bekendtgørelse, som vi arbejder under, kan køre en del af vo-
res hold uden for sæsonens årshjul, således at det ikke på forhånd er givet, at de 
begynder i september og slutter i marts, men at vi i stedet lader fællesskaberne og 
fagligheden på de enkelte hold få lov at udvikle sig over tid og på tværs af sæsoner. 
 

   

 
Indstilling  

 Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter sagen. 
 

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 08.09.202 1 

 

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  08.09.2021 

 
  

 

3 Medlemmerne fortæller  
 

  08.09.2021 
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 efterret-
ning. 

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 08.09.2021 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Carø understregede vigtigheden af samarbejdet mellem Villaen og foreningslivet 
på Rudegaard, men havde forståelse for den nuværende personalesituation. 
 
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  08.09.2021 

 
  

 

4 De pædagogiske områder  
 

  08.09.2021 
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 og på gadeplan med særlig fo-
kus på sommerens mange aktiviteter. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Sommerferie i ungemiljøerne 
Ung i Rudersdals ungemiljøer Fløjen i Birkerød, Gården i Nærum, Villaen i Holte og 
Vedbæk Klubhus, har i skolesommerferien lavet mange forskellige aktiviteter og ud-
flugter for unge. Aktiviteterne i sommerferien blev planlagt lokalt i et samarbejde mel-
lem de pædagogiske medarbejdere og unge i de forskellige huse. Mange af aktivite-
terne er således planlagt og gennemført som resultat af det relationsarbejde der fo-
regår i ungemiljøerne. De pædagogiske medarbejderes faglige fokus på relationsar-
bejde skaber rum for, at de unge kan engagere sig og tage ejerskab efter bedste 
evne, som ofte er betinget af de unges alder og erfaring og deres sociale kapital. 
 
En af de gennemførte sommerferieaktiviteter, som er et resultat af denne faglige til-
gang, er en uges koloni i Søllerødlejren på Sjællands Odde. Turen blev planlagt og 
gennemført af Fløjens personale og en gruppe lokale unge. Turens primære fokus 
var, at de unge skulle lære hinanden at kende igennem forskellige aktiviteter som fi-
sketure, natteløb og diverse samarbejdsøvelser. De unge, der var med på turen, del-
tog ligeledes aktivt i de daglige praktiske gøremål.  
 
Aktiv Sommer 
Ud over de lokale aktiviteter, der løbende blev planlagt og gennemført i ungemiljø-
erne, har Ung i Rudersdal igen i år, haft flere sommerferieaktiviteter med i årets Aktiv 
Sommer program. Seks forskellige sommermadhold fordelt på to uger havde delta-
gelse af i alt over 75 unge. I Rudersdal Skatepark havde vi udbudt forskellige work-
shops i både løbehjul og skateboard, som også oplevede god tilslutning. I uge 26, 30 
og 31 havde vi bemandet Rudersdal Skatepark med vores dygtige skateboardunder-
viser, Stefan, som i vores åbne aktivitet ”Drop ind”, arrangerede forskellige konkur-
rencer, byggede ramper, viste tricks og talte med de unge om god skatekultur. En af 
Ung i Rudersdals nye sommerferiesatsninger ”Teknologi camp”, oplevede stor 
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efterspørgsel og blev gennemført fuldt booket og med ventelister i både uge 26 og 
31. De mange kreative workshops og rollespil oplevede ligeledes stor tilslutning. Ud 
fra en logik om, at flere familier formentlig ville holde sommerferie hjemme grundet 
corona, havde vi i år også lagt hold og aktiviteter i de midterste sommerferieuger, og 
ikke kun de yderste uger, som vi plejer. Det var ikke ubetinget en succes, og tilslut-
ningen i de midterste uger var generelt lavere på vores tilmeldingsaktiviteter. 
 
Det er et vigtigt fokus for Ung i Rudersdal, at vi differentierer vores udbud af aktivite-
ter, ikke kun tematisk, aldersmæssigt og geografisk, men også i forhold til både at 
have aktiviteter med tilmelding, åbne hold, hvor man blot dukker op, og aktiviteter, 
der engagerer unge i både planlægning og afvikling. Dette fokus øger vores mulig-
hed for at ramme de unges behov så bredt som muligt over hele målgruppen.  
 
Opstart i ungemiljøerne efter sommerferien og corona 
Alle ungemiljøerne åbnede i uge 32 dørene til en ny sæson med en masse spæn-
dende aktiviteter på programmet. Vi har for første gang, siden corona lukkede landet 
i marts 2020, kunnet åbne vores huse næsten uden begrænsninger og restriktioner. 
Det betyder, at vi igen kan tage imod eleverne på tværs af klasser og skoler, og at vi 
ikke længere skal dele dem op. Det er dog fortsat et krav, at vi kan smitteopspore i 
vores ungemiljøer. Derfor har vi udsendt digitale klubkort til alle 6.–9. klasser i kom-
munen, så de kan scanne sig ind, når de kommer i ungemiljøerne. Udover, at det gi-
ver os mulighed for at smitteopspore, får vi en masse nyttig data på målgruppens 
brug af ungemiljøerne, som vi kan bruge til at kvalificere tilbuddene. Det er nyt for de 
unge at skulle registrere sig i vores huse, og det tager tid for dem at vænne sig til 
det. Derudover er udrulningen af de digitale klubkort en administrativ stor opgave, og 
vi forventer først, at den er fuldt implementeret med udgangen af 2021. Indtil da kø-
res der, parallelt med den digitale registrering, også en manuel afkrydsning af de 
unge.  
 
De første tre uger af den nye sæson er gået godt, og alle huse er blevet ivrigt besøgt 
af de nye 6. klasser, som har taget godt imod det, for dem, nye tilbud om at benytte 
ungemiljøerne. Ugerne har dog også været præget af en del arbejde med at smitte-
opspore, da enkelte brugere er blevet testet positive og har kontaktet os. I disse til-
fælde skal vi smitteopspore nærkontakter i anden og tredje led, hvilket er en tidskræ-
vende opgave. Det er skønt endelig at kunne blande eleverne på kryds og tværs, 
som jo er vores kerneopgave, men vi kan også konstatere, at det gør os udsatte i 
forhold til coronasmitte. 
    
 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 08.09.2021 

 Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen 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  08.09.2021 

 
  

 

5 Status på implementering af ungestrategi  
 

  08.09.2021 
Sagsnr. 

18/17716
    

 
Resumé  

 

Kommunalbestyrelsen 2. behandlede og gav en endelig godkendelse af Rudersdal 
Kommunes nye ungestrategi den 24.02.2021, udarbejdet i tværfagligt regi af Kultur 
med Ung i Rudersdal som tovholder.   
Den kommende ungestrategi skal skabe rammer for og sikre sammenhæng mellem 
pædagogiske indsatser, projekter, fysiske rammer og brugernes behov. En unge-
strategi for unge mellem 13 til 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. 
 

   

 
Sagsfremstillin g 

 

Efter endelig godkendelse er der nedsat en tværfaglig arbejds- og implemente-
ringsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis: 
 
Borgerservice, Erhverv og Beskæftigelse 
Social og Sundhed 
Børn og Familie 
Skoleområdet 
Kultur 
 
Arbejds- og implementeringsgruppen er bredt sammensat for at sikre, at ungestra-
tegiens afledte indsatser rummer alle kommunens unge. Gruppens formål er i fæl-
lesskab at løfte målsætningerne i strategien ved at skabe koblinger mellem alle-
rede eksisterende tilbud og eventuelt at arbejde for videreudvikling af disse. Der-
udover arbejdes der med hvert enkelt af de fire overordnede temaer, ved at kort-
lægge, hvor og hvilke yderligere indsatser, der kan understøtte ungestrategiens 
fire overordnede temaer. 
 
 
De fire overordnede temaer 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 



 

14/21 

og ikke at have plads til at være sig selv. Andre oplever gruppepres og konflikt i 
vennegrupper 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 over-
for 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 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 
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-
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.  
 
Arbejdsgruppen har indtil videre kun haft mulighed for at mødes virtuelt, men har 
uagtet givet sig i kast med at dykke ned i forskellige indsatser, der blandt andet 
har drejet sig om: 
 
Børn og Familie-Myndighed – fritidsjob til udsatte unge 
Unge mellem 15 og 18 år i marginaliserede og udsatte positioner ønsker at få et 
fritidsjob, tjene deres egne penge og få et relevant fritidsliv, men mangler kompe-
tencer og har en usikkerhed på, hvordan de finder et relevant job, søger jobbet og 
fastholder det. 
 
Beskæftigelse – mere motiverende samarbejde mellem beskæftigelsessystemet 
og unge. 
Unge, der ønsker eller har behov for en anden vej end den lineære uddannelses-
vej forsøger at leve op til systemets krav og rammer, fordi der er krav og/eller for-
ventninger om, at alle unge skal have en uddannelse fra forældre, uddannelsessy-
stem, jobcenter og samfundet generelt. Det betyder, at de unge mister engage-
ment og motivation, mens vi/systemet får opfyldt proceskravene, fx når der er fast-
sat et uddannelsesmål og udarbejdet en plan. 
 
Skole – elevvenlige skolebestyrelsesmøder 
Elevrådsrepræsentanterne ønsker at deltage i elevenlige skolebestyrelsesmøder, 
hvor der er fokus på, hvad der sker før, under og efter møderne, fordi de vil gerne 
gøre en forskel. De vil ikke bare være et punkt. De ønsker at have tilstrækkelig 
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viden til at deltage kvalificeret nok i møderne til at udfylde deres rolle, men de er 
usikre på en række ting; deres rolle, deres rum for indflydelse, deres relevans - 
har de en reel stemme?  
 
Ung i Rudersdal – samtalefora for unge som mistrives 
Udskolings- og gymnasieelever forsøger at balancere aktiviteter og forpligtelser i 
hverdagen, fordi de ønsker at passe ind og mestre alt på én gang, men de føler 
sig pressede, alene og usikre på, hvor de skal gå hen med følelsen.  
  

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 08.09.2021 

 

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  08.09.2021 

 
  

 

6 Mulige forebyggende indsatser ved eventuel budgetti lførsel til området  
 

  08.09.2021 
Sagsnr. 
21/3918

    

 
Resumé  

 

På et ekstraordinært møde i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal den 03.03.2021, hvor 
Ung i Rudersdals opgaveportefølje blev gennemgået, besluttede bestyrelsen, at de 
gerne ville have fremlagt en sag om, hvilke muligheder der kunne afledes af en 
eventuel budgettilførsel til den forebyggende SSP-indsats.  
 
Sagen forelægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse. 
 

   

 

Sagsfremstilling 
I øjeblikket består SSP-staben i Ung i Rudersdal af to konsulenter, hvoraf den ene 
har haft det koordinerende ansvar for det generelle SSP-samarbejde, ungerådgiv-
ning, enkelt- og gruppesager. Den anden konsulent har det generelle ansvar for – og 
er udførende på den forebyggende del på skolerne ved social pejling, gymnasie-
oplæg, tværgående projekter som rygestopforløb og rusmiddelindsatser, ungeprofil-
undersøgelse og indsatser afledt heraf. 
Begge stillinger har tovholderfunktionen for mange meget store opgaver, hvilket i sig 
selv gør det svært at løfte alle opgaver med samme kvalitet som ønsket. Derfor gø-
res der netop ekstra grundige overvejelser omkring organisering og prioritering af 
opgaveporteføljen forud for besættelse af den for tiden vakante SSP-koordinatorstil-
ling. 
Der er derudover indsatser, som SSP-teamet p.t. ikke har mulighed for at sætte i 
værk. Det drejer sig blandt andet om:  

 

 
• Ungeprofilundersøgelsen – mere opfølgning  
• Mere udvikling af metoder og materiale generelt 
• Digital dannelse-indsats på primært 5. årgang. I øjeblikket henvises der til an-

dre aktører – eksempelvis materialepakken ”Dit Liv På Nettet”  
• Ad-hoc forløb og indsatser som fx: 
- Dialogmøder mellem og til forældre og teenagere i udskolingen og gymnasiet 
- Specifikke og skræddersyede indsatser på baggrund af mobning, risikoad-

færd, dårlig social trivsel m.v., når skolerne retter henvendelse  
- Tilstrækkelige indsatser for nye 1.g. elever på gymnasiet i forbindelse med 

”unge og festkultur” på gymnasierne i det tætte samarbejde med ungdoms-
uddannelserne lokalt. 

 
En budgetforøgelse til området ville i sin enkelhed betyde, at SSP-konsulenterne 
ville kunne understøtte og imødekomme mere af den efterspørgsel, der generelt op-
leves og udledes af resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen. 
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Indstilling  

 Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter sagen.  
  

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 08.09.2021 

 

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  08.09.2021 

 
  

 

7 Budgetaftale 2022 -2025 
 

  08.09.2021 
Sagsnr. 

21/15317
    

 
Resumé  

 

Der er udsendt forslag til budget 2022-2025, hvortil der skal afgives høringssvar se-
nest den 01.09.2021. 
Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Christian Fode, har på vegne af besty-
relsen udarbejdet et høringssvar. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

I budgetforslaget for 2022-2025 er der ikke lagt op til ændringer i forhold til Ung i Ru-
dersdals budget. Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Christian Fode, har 
på vegne af bestyrelsen udarbejdet følgende udtalelse til Kommunalbestyrelsens 
budgetforslag for 2022-2025: 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal ser positivt på budgetforslaget, da der ikke er lagt 
op til budgetreduceringer, der kan aflede serviceforringelser indenfor Ung i Ruders-
dals ansvarsområder. Bestyrelsen ser dog gerne en mulighed for udvidelse af ser-
vicerammen med henblik på indsatser afledt af ungestrategien, herunder særligt ung 
med ung initiativer som projekt FÅS, der har fokus på unges trivsel samt en optime-
ring af det forebyggende SSP-arbejde, der udføres via undervisning og indsatser, 
særligt på skoleområdet. 
 

   

 
Indstilling  

 

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 08.09.2021 

 

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  08.09.2021 

 
  

 

8 Budgetopfølgning  
 

  08.09.2021 
Sagsnr. 
21/5242

    

 
Resumé  

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

   

 
Sagsfremstilling  

 

Budgetopfølgningen pr. 01.08.2021 viser en forbrugsprocent på 51 %. 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 58,3 %. 
 
 
 
Budgetopfølg-
ning pr. 
01.08.2021  

Perio-
dens 
forbrug 
JAN - 
JUL 
2021 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

For-
brugs 
% 

Udgifts-
baseret 

Udgiftsba-
seret 

Udgifts-
baseret 

Ud-
gifts-
base-
ret 

Profitcenter DKK DKK DKK   

Samlet resultat 9.013.705 17.666.738 8.653.033 51,0 

Ledelse og admi-
nistration 

1.364.880 2.300.000 935.120 59,3 

Sekretariat 1.444.197 3.309.919 1.865.722 43,6 

Sociale indsatser 1.860.644 3.087.000 1.226.356 60,3 

Fritidsundervis-
ning 

877.849 1.700.000 822.151 51,6 

Ferieaktiviteter -186.880 75.000 261.880 -
249,2 

Arr./musik og per-
formance 

316.838 1.285.000 968.162 24,7 

Distrikt Nærum 1.314.248 2.411.205 1.096.957 54,5 

Distrikt Holte 848.775 1.665.807 817.032 51,0 

Distrikt Birkerød 1.173.155 1.832.807 659.652 64,0  
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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 08.09.2021 

 

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

   

 
  


