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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  25.11.2021 

 
  

 

1 Meddelelser  
 

  25.11.2021 
Sagsnr. 
21/5239

    

 
Resumé  

 

4 EVER – en enestående ungdomsforestilling 
Ung i Rudersdals årgangsevent 2021 blev et stort event med den prisbelønnede mu-
sikalske ungdomsforestilling "4 EVER" af OPGANG2 med tilhørende undervisnings-
materiale.  
Tilbuddet blev til i et samarbejde mellem Ung i Rudersdal og Mantzius Live og blev 
udbudt som et Åben Skole tilbud på skoletjenesten.dk til alle kommunens 9. klasser. 
Forestillingen foregik den 09.11.2021 på Mantzius Live, hvor 300 elever deltog fra 
fire forskellige folkeskoler.   
Der var rigtig god respons fra eleverne og lærerne efterfølgende. Både Ung i Ru-
dersdal og Manzius Live har derfor et ønske om kunne tilbyde skolerne tilsvarende 
projekt igen i nær fremtid og har indsamlet videodokumentation af deltagernes umid-
delbare reaktioner til formålet.    
 
Ungeliv på kanten 
”Ungeliv på Kanten” er et tværkommunalt samarbejde mellem Ung i Rudersdal, Ung 
Furesø og de lokale Natteravneforeninger.  
Formålet er at tilbyde teenageforældre i kommunen 1-2 årlige temaaftener med rele-
vante emner som eksempelvis rusmidler, digital dannelse og unges mentale trivsel.  
Sidste år måtte arrangementet aflyses som følge af corona, men i stedet blev der la-
vet et videoforedrag i samarbejde med Brydehuset, som fortsat kan ses på www.un-
gelivpaakanten.dk. 
I 2021 er temaet ”unges mentale trivsel”, hvor direktør for GirlTalk Anna Bjerre ud fra 
sine mange års erfaring vil inddrage tilhørerne i de unges hverdag i nutidens kom-
plekse samfund, hvor flere og flere unge kæmper med lavt selvværd, præstations-
angst, pres fra sociale medier og en konstant frygt for ikke at slå til.  
Der er meget stor opbakning til arrangementet, idet 450 forældre og fagpersoner har 
tilmeldt sig én af de to temaaftener, som afholdes på henholdsvis Marie Kruse Gym-
nasium i Farum og Trørødskolen.  
 
Start-up Academy 
For femte år i træk er Ung i Rudersdal afsender på et iværksætterforløb for 3.g’ere 
med erhvervsøkonomi som valgfag. Efter seks undervisningsgange pitcher eleverne 
deres virksomhedsidéer til fire etablerede iværksættere og får feedback og gode råd 
til videre arbejde. De forrige år er der til sidst blevet udvalgt en vinder. Det er vi gået 
væk fra i år, da vi ikke ønsker at bidrage til unødigt pres og konkurrence, men hel-
lere vil styrke fokus på fællesskab og samarbejde. Forløbet kører fra 12. oktober til 
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14. december 2021.  
 
Kick-off i Performancehuset 
Søndag den 26.09.2021 blev der afholdt et genstartsarrangement for Rude Studios’ 
brugere og borgere i kommunen. Arrangementet var støttet af Slots- og Kulturstyrel-
sens pulje til 
”Kunstneriske Sommeraktiviteter 2021” med 50.000 kr. 
Om formiddagen var der arrangeret workshops i sang, bas, guitar, percussion, key-
board og trommer i Performancehuset. Efterfølgende var der lærer-koncert på Mant-
zius Live, der var åben for offentligheden. 
Man kunne godt have ønsket sig en større tilslutning til både workshops og koncert, 
specielt fra brugerne af vores lokaler. Der var dog et par udfordringer: Alle aktiviteter, 
der modtog støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje, skulle være afviklet inden den 
30.09.2021, hvilket gav os relativ kort snor i forhold til reklamering for projektet. 
Samtidig var vi udfordret af, at udskudte fødselsdage og konfirmationer, fritidsar-
bejde, sport samt andre kulturtilbud rent tidsmæssigt faldt sammen med genstartsar-
rangementet. 
Til gengæld var tilbagemeldingerne fra alle dem, der deltog i arrangementet, meget 
positive, og de glæder sig til mere.  
 
Grib engagementet - ansøgning 
Der er blevet ansøgt om midler, i alt 1.240.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje 
til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur. 
De tre samarbejdspartnere, Ung i Rudersdal, Musikskolen og Kulturcenter Mantzius, 
har som målsætning at styrke tilbud og miljø omkring Performancehuset og udvikle 
stedet til en kulturklub med en blanding af tilrettelagt fritidsundervisning og bruger-
drevne aktiviteter, der tiltrækker et ungdomssegment med lyst til at udtrykke sig per-
formativt.  
 
KV21 og unges stemme  
Ung i Rudersdal har de seneste måneder haft stort fokus på at orientere unge første-
gangsvælgere om kommunal- og regionalvalget og motivere dem til at bruge deres 
stemme. Vi har brugt sociale medier til at huske de unge på at få stemt, udarbejdet 
og trykt informationsflyers, som er blevet delt ud til gymnasieelever, deltaget i valgar-
rangement og forklaret formalia omkring valget samt bistået borgerservice med en 
brevstemmeboks på de to gymnasier.   
 
Kommunalvalg og skolevalg har desuden givet momentum til at have fokus på un-
ges stemme, demokrati og Ung i Rudersdals rolle generelt. Vi har derfor også i dette 
efterår afholdt ”Demokratifitness”-øvelser for 8. klasser, hvor eleverne blandt andet 
øver sig i at tage stilling, debattere og indgå kompromis. Derudover har vi i forbin-
delse med Golden Days festivalen afholdt et arrangement for 150 udskolingselever, 
hvor de unge blev undervist i hiphopkultur og rap som protestsprog, og hvor de 
skrev deres egne sangtekster om emner, som de synes er vigtige, i samarbejde med 
sangerinden Karen Mukupa og organisationen Rapolitics. 
 
Speak-up Academy 
Der arbejdes på at gentage succesen og køre endnu en omgang Speak-up 
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Academy med gymnasiernes samfundsfagsklasser. Det er et forløb, hvor eleverne 
over 9 moduler tager stilling til et politisk emne og undersøger mulige indgange til at 
få indflydelse. 
 
Ungdommens Folkemøde 
Det lokale ungdomsfolkemøde, som Ung i Rudersdal fik EU-midler til at afholde til-
bage i maj 2020, vil blive afholdt den 7. april 2022 i Birkerød Idrætscenter. Vi regner 
med, at 1.000 unge vil besøge folkemødet. De fire temaer fra ungestrategien vil 
danne rammen om dagens aktiviteter, talks og debatter. Nærum Gymnasium har til-
meldt hele deres 1.g årgang. Vi regner derudover med deltagelse fra Birkerød Gym-
nasium og folkeskolernes 9. klasser.  

   

 
Indstilling  

 Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager meddelelserne til ef-
terretning. 

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 25.11.2021 

 

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  25.11.2021 

 
  

 

2 Temadrøftelse - onboarding af ny bestyrelse  
 

  25.11.2021 
Sagsnr. 

21/19239
    

 
Resumé  

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal går ind i en ny valgperiode og får dermed en poten-
tiel ny sammensætning af medlemmer, hvorfor der skal evalueres på de sidste fire 
års bestyrelsesarbejde med henblik på at hente nyttig viden til opstarten af den nye 
bestyrelse og til samarbejdet med Ung i Rudersdal.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

I forbindelse med et eventuelt skifte i sammensætningen af bestyrelsen i den kom-
mende valgperiode, lægges der op til at evaluere på de sidste fire års bestyrelsesar-
bejde med fokus på arbejdsgange og mødestruktur. Intentionen er at indhente læ-
ring og viden, som kan benyttes i det fremadrettede arbejde med en ny bestyrelse 
og til at skabe de optimale forudsætninger for bestyrelsens arbejde.  

   

 
Indstilling  

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

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 25.11.2021 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Følgende pointer blev videregivet i forhold til onboarding af ny bestyrelse: 
 

a) Lær om det, der eksisterer allerede; steder, værdier, medarbejdere og stra-
tegi 

b) Grundig gennemgang af organisationen, funktioner og placering. Gerne visu-
elt 

c) Skab et solidt kendskab til ”basen”, før der informeres om yderligere 
d) Orienter om lovgrundlag 

 
Per Vangekjær og Jørgen Thorsgaard Jacobsen deltog ikke i behandlingen af punk-
tet. 
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3 Medlemmerne fortæller  

 

  25.11.2021 
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 25.11.2021 

 

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  25.11.2021 

 
  

 

4 De pædagogiske områder  
 

  25.11.2021 
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 med særlig fokus på vores år-
gangsfester. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Gården 
På Gården er 6. og 7. klasserne mest interesserede i at komme i huset om eftermid-
dagen. De ældre brugere kommer oftest om aftenen, hvor der er fodbold og fælles-
spisning og mange andre aktiviteter på programmet. 
Der er planlagte aktiviteter hver aften, hvilket de unge er glade for og med til at plan-
lægge. Vi tematiserer oftest de enkelte uger på Gården. Eksempelvis havde vil sid-
ste uge klubvalg, hvor de unge havde mulighed for at stemme om forskellige tiltag i 
klubben. Det skabte en god anledning til at tale om holdninger, meninger og demo-
krati på deres præmisser. 
 
Vi arbejder i øjeblikket på at lave forskellige tiltag for skolerne. Ravnholm Skole vil 
gerne have hjælp til brobygning mellem 6. klasserne på deres to matrikler Vangebo 
og Nærum. Det betyder, at skolerne kommer mere på besøg, og vi har fået et godt 
samarbejde med mange lærere.  
Det næste stykke tid vil vi arbejde målrettet med at sikre, at vores 6. og 7. klasser får 
besked om alle de fantastiske ting, de kan være med til på Gården. Det vil ske i et 
samarbejde med lærere. Vi har blandt andet aftalt, at klasserne på nogle dage bliver 
fulgt til Gården af en lærer, da det er et stort ønske hos forældrene, at de bruger 
Gården mere. 
Efter jul vil vi, i samarbejde med de unge, forsøge at skabe et ungeråd. Her kan de 
være med til at beslutte flere ting og stemme om tiltag og ture i deres ungemiljø. 
 
Villaen 
I Villaen er der fokus på at få integreret en god undervisningskultur. Der er fritidsun-
dervisning i huset tirsdag, onsdag og torsdag, hvor unge fra hele kommunen delta-
ger. I den forbindelse skal der bygges bro mellem de forskellige hold og de andre 
brugere af huset, som ikke er tilmeldt hold. Det gøres blandt andet ved 
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fællesspisning om tirsdagen, hvor eleverne fra fritidsundervisningen inviteres til at 
deltage i aktiviteter, som foregår udenfor undervisningen. Vi gør meget ud af at itale-
sætte, at huset kan bruges før og efter hold, så vi får et mangfoldigt hus, hvor de 
unge mødes på tværs af interesser, byer, aldre m.m. 
 
Der har været et faldende antal brugere af Villaen de sidste par uger, hvorfor et uge-
program bliver præsenteret for de unge. Ugeprogrammet indebærer blandt andet en 
udflugt, pizzakunst, turneringer m.m. Det er et redskab, vi prøver af, så de unge er 
informeret om, hvad de kan deltale i i Villaen. Instagram er et brugbart medie i denne 
sammenhæng, da vi formidler aktiviteterne i story. Her kan vi se en fremgang af vis-
ninger, hvorfor Instagram fortsat er et formidlingsgreb, vi benytter os af dagligt. 
 
Villaen har derudover taget imod virksomhedspraktikant Stine, som er tidligere folke-
skolelærer. Sandra, ny afdelingsleder, og Stine har fokus på samarbejdet med de lo-
kale skoler. Der arbejdes på at få adgang til AULA, deltage ved teammøder og klas-
sebesøg på skolerne. 
 
Fløjen i Birkerød 
Fløjen i Birkerød arbejder fortsat med opdelingen af aldersgrupperne og oplever en 
stor tilslutning i begge grupperinger. For de yngste 6.-8. klasser har vi i efteråret haft 
mange ekstra arrangementer med fredags-aftener, skattejagter, ture til Airtrix, hytte-
tur i efterårsferien til Odden, pigeaftener, konkurrencer i bordtennis, CS:GO og me-
get andet. Vores åbne aktivitetstilbud med fiskeklub, skaterklub, dans og gaming og 
vores fællesspisninger er enormt populære. Vi har indrettet multirummet til to-delt 
brug med et ekstra hyggearrangement, og rummet anvendes nu dagligt til mange 
aktiviteter, ikke mindst selv-initierede af de unge.  
Den ældste gruppe fra 9. klasse og ældre består fortsat af en gruppe af udfordrede 
unge, der fylder en del, men vi har også en rigtig god gruppe af velfungerende ældre 
unge, der ønsker aktiviteter ud af huset, hvor vi blandt andet laver ekskursioner til 
Gården i Nærum for at spille bold og lave mad. 
Vi oplever en homogen personalegruppe, hvor vi dog det næste halve år udfordres 
af, at to medarbejdere skal på praktik i andre institutioner. 
 
Vedbæk Klubhus 
I Vedbæk Klubhus er vi i samarbejde med de unge ved at finde en ny struktur, hvor 
de kan engagere sig mere i, hvad der foregår i klubhuset. Vi har derudover fokus på 
at styrke relationerne i klubhuset, især blandt 6. klasserne på Vedbæk Skole, samt 
udvide relationerne til andre unge gennem brobygning til skolerne og ungemiljøerne i 
nærområdet. 
I forbindelse med kommunalvalget har vi haft fokus på, hvordan de unge kan få 
mere indflydelse og være med til at træffe beslutninger som omhandler klubhuset. Vi 
har derfor besluttet at etablere et ungeråd, hvilket vi skal finde en form på sammen 
med de unge. 
Forældrene i 6.a og 6.b på Vedbæk Skole oplever, at der er behov for at styrke ele-
vernes relationer på tværs, idet der er få elever, særligt piger, i klasserne. Det vil vi 
gerne støtte op om og har aftalt med forældrene, at vi laver særlige aftener for 6. 
klasserne ca. en gang om måneden.   
I starten af det nye år, vil vi invitere 6. klasserne fra Trørødskolen på besøg i 
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klubhuset, så de og deres lærer kan se, hvad klubhuset kan tilbyde.  
 
Ung i Rudersdals årgangsfester 
Ung i Rudersdal afholder årligt to årgangsfester for alle 6. klasser og to for alle 7. 
klasser i Rudersdal Kommune. Disse årgangsfester har i mange år været et tilløbs-
stykke med mellem  
200–300 deltagere til hver fest.  
 
Fredag den 1. oktober afholdt vi, med stor succes, den første årgangsfest siden co-
rona lukkede landet ned i marts 2020. Vi har benyttet perioden uden årgangsfester til 
at gentænke konceptet for festerne og udvikle på både rammer og indhold. 
 
Konceptet for årgangsfesterne hos Ung i Rudersdal, kan beskrives under de tre føl-
gende overskrifter: 
 

1) Formål 
Det er vigtigt for os, at vores fester opleves som hyggelige, trygge og naturligvis 
sjove og fyldt med energi. Vi lægger vægt på, at festerne foregår i en ramme, hvor 
alle kan være med, og der er oplevelser for alle. Festerne skal give de unge mulig-
hed for at mødes på tværs af skoler og klasser, danne nye venskaber, fællesskaber 
og være sammen i en anderledes ramme, end de er vant til. Derudover har årgangs-
festerne til formål at give de unge mulighed for at udvikle en sund festkultur i trygge 
rammer.  
 

2) Indhold 
Festerne skal være mindeværdige. Festerne foregår i en ramme, hvor der er indhold 
til både de danse- og musikglade og til dem, der er til aktiviteter og konkurrencer. I 
vores sportshal har vi en masse aktiviteter, som varierer fra fest til fest (rodeotyr, 
menneskebordfodbold, fodbolddart, tovtrækning mv.), og i vores sal har vi diskotek, 
hvor en professionel DJ spiller op til dans. Vores fritidsundervisere er med til at 
skabe indhold til festen gennem aktiviteter, der vedrører deres fagområder. Danse-
underviseren laver pop-up danseindslag på dansegulvet. Underviseren i robotpro-
grammering laver ”robotwars” konkurrencer.  
Vi har valgt at bruge flere ressourcer på aktiviteter og konkurrencer, da disse giver 
god mulighed for, at de unge interagerer og danner relationer på tværs. 
 

3) Branding og kommunikation 
Det er vigtigt for os, at alle unge i målgruppen får tilbuddet om at deltage i festen. 
Som noget nyt tilmelder man sig festen på forhånd. Inden vi åbner for tilmeldingen til 
festerne, sendes der en aulabesked ud til elever og forældre på alle skoler. Når ele-
verne er tilmeldt får de mulighed for at deltage i en gruppe på Instagram, hvor der lø-
bende inden festen bliver lagt opslag op, om hvad der skal ske til festen. Eksempel-
vis laver fritidsunderviserne en kort video og præsenterer den aktivitet, som de står 
for til festen eller den konkurrence, som de kan deltage i under festen. 
Der bliver således løbende, inden festen, skabt en interaktion mellem Ung i Ruders-
dal og deltagerne og kendskabet til vores mange andre tilbud, bliver øget. 
Vi oplever en god respons i disse grupper. 
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Årgangsfesterne afholdes på Gården i Nærum, som har fantastiske rammer til større 
events. Vi har investeret i at indrette Gården til at danne en ramme om festerne, 
med lys, lyd og møblement. Vi bemander festerne med folk fra alle vores afdelinger. 
Både pædagogisk personale, fritidsundervisere, konsulenter og teknisk service er 
med. Planlægningen og afviklingen af årgangsfesterne er en opgave, som vi løfter i 
fællesskab på tværs af organisationen. Således er festerne også med til at styrke 
samarbejdet på tværs af organisationen.   

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 25.11.2021 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Sandra Boje Kruse, ny afdelingsleder i Villaen, deltog under punktet og præsente-
rede sig selv for bestyrelsen. 
 
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  25.11.2021 

 
  

 

5 Ung i Rudersdal på studietur  
 

  25.11.2021 
Sagsnr. 

21/19233
    

 
Resumé  

 

Ung i Rudersdals medarbejdere deltog i begyndelsen af oktober i en studietur, hvis 
indhold tog udgangspunkt i ungestrategiens fire temaer. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Ung i Rudersdal havde arrangeret en tre dages studietur for alle medarbejdere i be-
gyndelsen af oktober. Studieturens besøg tog udgangspunkt i ungestrategiens fire 
temaer og bidrog med rigtig meget inspiration til, hvordan vi kan implementere vores 
målsætninger og styrke vores indsatser. Syv oplægsholdere, alle utroligt dygtige på 
hvert deres felt, bidrog med inspiration, og tilbagemeldingen fra medarbejderne har 
været meget positiv. 
 
På turen besøgte vi: 

• Idrætsprojektet: Oplæg om deres socialpædagogiske indsats, som hjælper 
udsatte unge med at finde ind i fællesskaber, særligt i idrætsforeninger  

• SSP København: Oplæg om deres organisering og gadeplansarbejde 
• Balletskolen/Jørn Ravnholt: Oplæg om at hjælpe og mentalt styrke unge i en 

hård præstations- og konkurrencekultur  
• Ungdomsøen: Rundvisning på øen og oplæg om at skabe frirum og ungeen-

gagement 
• Absalon: Oplæg om mindset og design for attraktive kulturhuse og folkelige 

mødesteder 
• Unge og medier: Oplæg om unges brug af medier og voksnes rolle og ansvar 

i det digitale 
  
På et fælles personalemøde den 12.11.2021 har vi gennemgået læringen fra alle be-
søg, og der er på den baggrund udviklet syv forslag til nye projekter og indsatser, 
som kan være med til at sikre, at vi opnår ambitionerne, som er udstukket i strate-
gien. 
 
 

   

 Bilag  
1 Program til studietur.pdf 
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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 25.11.2021 

 

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  25.11.2021 

 
  

 

6 Status på ungestrategi  
 

  25.11.2021 
Sagsnr. 

18/17716
    

 
Resumé  

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24.02.2021 ungestrategien efter 2. behand-
ling i Kultur- og Fritidsudvalget den 03.02.2021. Det er besluttet, at ungechefen en 
gang årligt deltager i møde med Kultur- og Fritidsudvalget til en dialog om opfølgning 
på strategien. Ungechef Gitte Magnus deltog på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 
den 03.11.2021. 
 
Sagen fremlægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 
Ungechef Gitte Næsbøl Magnus vil på mødet give en status for arbejdet med imple-
mentering af Rudersdal Kommunes ungestrategi samt orientere om planer for ind-
satser m.v. for det kommende år. 

   

 Bilag  
1 Oplæg - status på ungestrategi
  

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 25.11.2021 

 

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  25.11.2021 

 
  

 

7 Den kriminalpræventive handleplan  
 

  25.11.2021 
Sagsnr. 

21/17396
    

 
Resumé  

 

I henhold til Servicelovens §10 skal kommunerne have en plan for indsatsen mod 
ungdomskriminalitet som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik. 
 
Rudersdal Kommunes kriminalpræventive handleplan skal derfor ses som et sam-
menhængende arbejdsredskab, der er udarbejdet i samarbejde med de områder, 
der indgår i samarbejdet og i indsatserne: Skoleområdet, Beskæftigelse, Børn og 
Familie, Social og Sundhed samt Kultur. 
 
Den kriminalpræventive indsats og beredskab i Rudersdal Kommune varetages i 
SSP-samarbejdet og koordineres af Kulturområdet ved Ung i Rudersdal (UiR). 
 
Sagen blev fremlagt til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 
03.11.2021, der samtidig godkendte, at forslag til handleplan for 2022 fremlægges 
for Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til januar. 
 
Sagen forelægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Arbejdet med kriminalitetsforebyggelse sker i sammenhængende indsats på tværs af 
den kommunale opgavestruktur og i samarbejde med politi og andre relevante sam-
arbejdspartnere. SSP koordineres af Kulturområdet ved UiR og arbejder heri med 
målgruppen op til det 25. år.  
 
Status for handleplan 
Rudersdal Kommunes kriminalpræventive handleplan er opdelt i to dele. Den første 
del beskriver struktur, organisering og metoder, og den anden del beskriver de re-
spektive fokusområder og indsatser på de enkelte niveauer. Handleplanen er revide-
ret på baggrund af Justitsministeriets anbefalinger i ”Fælles ramme for SSP-samar-
bejdet (2020)” og tilpasset efter lokale behov og muligheder.  
 
Handleplanens struktur gør det muligt at evaluere fokusområder og indsatser lø-
bende, hvilket giver mulighed for tilpasninger til den aktuelle situation i Rudersdal 
Kommune. Handleplanen evalueres fast ca. en gang hvert halvandet år, hvor alle 
samarbejdspartnere inviteres til at deltage. UiR er ansvarlig for at indkalde og gen-
nemføre evaluering og revidering.  
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Evaluering af handleplanens første del 
Handleplanen er drøftet med alle relevante områder i SSP-samarbejdet. Nedenstå-
ende temaer er udpeget med henblik på yderligere drøftelse i SSP-styregruppen og 
en eventuel implementering i handleplanens første del vedrørende struktur og orga-
nisering: 
 

- Vigtigheden af SSP-koordinatorens forankring i Børn og Familie ved fast til-
bagevendende tilstedeværelse. 

- Vigtigheden af den relationelle kapacitet i strukturen, der foruden organiserin-
gen skal være med til at sikre koblingen mellem områderne.  

- Muligheder for en udvidelse af arbejdsformen omkring udviklingssporet i et 
kriminalpræventivt øjemed. 

- Ved hjemtagelse af rusmiddelbehandling af unge borgere under 18 år, er det 
da tilstrækkeligt med ad hoc netværk som i den nuværende struktur?    

 
Evaluering af handleplanens anden del: 
Coronasituationen vanskeliggjorde opgaveløsningen omkring nogle af de interne fo-
kusområder. Det gode tværfaglige samarbejde, der blandt andet er opbygget gen-
nem SSP-samarbejdet, gav derimod mulighed for at sætte ind på akutte fokusområ-
der, der har en naturlig sammenhæng med de ellers planlagte fokusområder. Dog er 
det nødvendigt at gentage sidste års fokusområder i dette års reviderede plan. 

   

 Bilag  
1 Kriminalpræventiv handleplan.030920.docx 
  

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung  i Rudersdal (BUR) den 25.11.2021  

 

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

   

 
  



 

18/19 

 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  25.11.2021 

 
  

 

8 Budgetopfølgning  
 

  25.11.2021 
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. 01.11.2021 viser en forbrugsprocent på 73,8 %. 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 83,3 %. 
 
 
Budgetopfølgning pr. 
01.11.21 

 

Periodens 
forbrug 
JAN - OKT 
2021 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

For-
brugs 
% 

Udgiftsba-
seret 

Udgiftsba-
seret 

Udgifts-
baseret 

Ud-
gifts-
base-
ret 

Profitcenter DKK DKK DKK   
Samlet resultat 13.149.089 17.812.738 4.663.649 73,8 
Ledelse og administration 1.937.443 2.300.000 362.557 84,2 
Sekretariat 2.123.997 3.455.919 1.331.921 61,5 
Sociale indsatser 2.398.339 3.087.000 688.660 77,7 
Fritidsundervisning 1.385.813 1.700.000 314.187 81,5 
Ferieaktiviteter -41.408 75.000 116.408 -55,2 
Arrangementer/Musik og 
performance 

489.529 1.285.000 795.471 38,1 

Distrikt Nærum 1.933.485 2.411.205 477.719 80,2 
Distrikt Holte 1.137.969 1.665.807 527.838 68,3 
Distrikt Birkerød 1.783.918 1.832.807 48.889 97,3 

 
I budgettet ligger 500.000 kr., der skal overføres til 2022 til de udskudte arrangemen-
ter MindFormance og Ungdommens Folkemøde. Der er på budgetopfølgningsdagen 
fortsat indtægter under ferieaktiviteter, der mangler at blive udbetalt til de foreninger, 
der deltog i Aktiv Sommer 2021.  

   

 
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 25.11.2021 

 

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

   

 
  


