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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  21.03.2022 

 
  

 

1 Meddelelser  
 

  21.03.2022 
Sagsnr. 
22/834

    

 
Resumé  

 

 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdals repræsentant i Fol keoplysningsudvalget 
På bestyrelsens introduktionsmøde den 24.02.2022 blev Alexander Foged valgt som 
BUR’s repræsentant til Folkeoplysningsudvalget. 
 
Ung i Rudersdals arbejdsmiljødag  
Ung i Rudersdal gennemfører hvert år en arbejdsmiljødag, hvor alle medarbejdere 
deltager. I år afholdes arbejdsmiljødagen fredag den 25. marts. Der er fokus på soci-
alt samvær og trivsel, og i år vil der være et oplæg om følelsesmæssig forurening på 
arbejdspladsen. 
 
Tænketanken for trivsel 
Forløb for psykologiklasser på Nærum Gymnasium januar og februar 2022.  
Mistrivsel blandt unge er desværre en stigende og yderst bekymrende tendens. For 
at kunne reagere med meningsfulde tiltag, som effektfuldt imødekommer unges ud-
fordringer, er det nødvendigt at lytte til unge og inddrage dem i at tænke nye løsnin-
ger og initiativer. Derfor har Ung i Rudersdal iværksat ”Tænketanken for trivsel”, som 
er et samarbejde med Nærum Gymnasium. Fra 7. januar til 28. februar 2022 har 35 
3.g-elever med psykologi på B-niveau undersøgt forskellige trivselsproblematikker 
blandt gymnasieelever og udviklet forslag til nye lokale tiltag, som kan bidrage til at 
fremme unges mentale sundhed. Som afslutning på forløbet fremlagde eleverne den 
28. februar deres idéer for gymnasiets ledelse, kommunalpolitikere fra Kultur og Fri-
tidsudvalget og Ung i Rudersdal. Formålet er at bidrage til dialog mellem beslut-
ningstagere og unge om alt dét, der udfordrer gymnasieelever og som påvirker de-
res trivsel negativt, samt i fællesskab stille sig nysgerrig overfor, hvordan man kan 
modvirke den triste tendens til mistrivsel blandt unge. 
 
 

   

 Bilag  
1 Tænketanken for trivsel - idékatalog 
  

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.03.2022 

 Ungechefen orienterede om, at Ung i Rudersdal er involveret i udvalgsarbejdet om-
kring Visionsplan for Vedbæk og stiller sig til rådighed for arbejdet. Der skal vælges 
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en ungerepræsentant til at sidde i udvalget. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Alexander Foged, Natalie Meyer og Martha Fogh Duelund deltog 
ikke i behandlingen af punktet.  
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  21.03.2022 

 
  

 

2 Temadrøftelse  
 

  21.03.2022 
Sagsnr. 
22/4186

    

 
Resumé  

 

Frivillige forældre i Ung i Rudersdal? 
 
Hvornår giver det mening af inddrage frivillige forældre til at løse opgaver, og hvor-
når gør det ikke? 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse.  
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Hos Ung i Rudersdal er det ikke kutyme at bruge frivillige forældre i det daglige ar-
bejde. Som udgangspunkt er det Ung i Rudersdals holdning, at Ung i Rudersdals 
arena er forældrefri zone, af respekt for den enkelte unge og det fortrolighedsrum, 
som de unge søger. 
Dog kan Ung i Rudersdal se, at frivillige forældre, som ekstra ressource, kan noget 
særligt. 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.03.2022 

 Temadrøftelsen udsættes til kommende møde i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  21.03.2022 

 
  

 

3 Medlemmerne fortæller  
 

  21.03.2022 
Sagsnr. 
22/4184

    

 
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 21.03.2022  

 

Ønsker til fremtidige temadrøftelser og dagsordenspunkter: 
 
Rusmidler 
Ung i Rudersdals kerneopgave 
Løbende status på ungestrategien 
 
I øvrigt: 
 
Der blev spurgt ind til, hvordan krigen i Ukraine fylder hos Ung i Rudersdal lige nu. 
Forvaltningen fortalte, at der er nedsat en kommunal Ukraine Task Force, der lige nu 
afventer udviklingen og gør sig klar til at kunne modtage de ukrainske flygtninge. Når 
der kommer unge i vores målgruppe, vil Ung i Rudersdal tage stilling til, hvad der er 
brug for. 
Forvaltningen fortalte endvidere, at Ungdomsringen har inviteret til et webinar, der 
har fokus på håndteringen af den pædagogiske opgave i forhold til også bekymrede 
danske unge. 
 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
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Per Vangekjær, Alexander Foged, Natalie Meyer og Martha Fogh Duelund deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  21.03.2022 

 
  

 

4 De pædagogiske områder  
 

  21.03.2022 
Sagsnr. 
22/4188

    

 
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 årgangsfe-
sterne. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Fløjen i Birkerød 
Fløjen arbejder i forårsmånederne med mange arrangementer efter ønsker fra de 
unge; Mystery Night, Shelter-weekend, bordtennisturnering med forudgående træ-
ningspas, bagedyst, fastelavn og mange andre små og store events og ture for det 
yngste segment. Der har været fælles hyttetur til Fyn i vinterferien, og der arbejdes 
nu på en Fløjen-tur i påskeferien. Fløjen oplever fortsat tilgang af nye unge; det går 
efter mund-til-øre metoden, hvor de unge hører om ungemiljøet fra kammerater. 
For det ældre segment har en målrettet indsats over de seneste måneder båret frugt 
med en stabil og voksende gruppe, der deltager proaktivt i aktiviteter ud af huset 
hver mandag og onsdag efter kl. 17. Samtidig har Fløjen i i samarbejde med SSP og 
gadeteam sat mere målrettet ind i forhold til de mere udfordrede af de ældre unge, 
og oplevelsen er, at denne strategi og dette samarbejde vil give gode resultater. 
I Performancehuset forberedes igangsættelse af nye initiativer såsom skolesamar-
bejder om valgfagsklasser, Åben Skole forløb med rap/tekstskrivning, musikaktivite-
ter i klubregi i Fløjen, forberedelse af næste Café Aften samt deltagelse i Ungdoms-
skolernes Dag i Tivoli i maj og andre optrædener. Desuden forberedes næste sæ-
sons udbud af undervisning og selvinitierede aktiviteter. 
Erasmus+ projektet MINDformance går nu ind i sit opløb, hvor et forberedende part-
nermøde finder sted i maj måned og selve camp’en i første uge af sommerferien. 
Efter et vellykket gæstespil med turnéteatergruppen Opgang 2, der skaber Reumert-
vindende teater for unge, er Fløjen i gang med at researche mulighederne for en 
fortsættelse med nye forestillinger på gæstespil. 
 
  
Gården i Nærum 
Gården er pt. godt besøgt af unge i alle aldre. I huset er der en god sammensmelt-
ning af fritidsundervisningshold og klub. 
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Der arbejdes med 14 dages planlægning af aktiviteter, ture og events. Det er en 
overskuelig ramme for de unge og giver dem et overblik over mulighederne i huset. 
De unge kan i god tid følge med og finde ud af, hvilke aktiviteter de har lyst til at del-
tage i. De unge er selv med til at planlægge de aktiviteter, der foregår i huset, og det 
giver dem et ejerskab til aktiviteterne, når de kan se dem planlagt i 14 dages ske-
maet. 
Lige nu centrerer planlægningen sig om de unge, der i forvejen kommer i huset og 
foregår lidt sporadisk. Der arbejdes på at inddrage de unge endnu mere i planlæg-
ningen via planlagte ungemøder og små stemmesedler. Planlægningen tager ud-
gangspunkt i Gårdens pejlemærker, der er aktiviteter i og udenfor huset og samar-
bejder med skole og lokalsamfund. Særligt skolesamarbejdet er styrket i denne sæ-
son. Gården har besøgt skolerne med fokus på at informere om Gårdens events og 
ture, og skoleklasser har løbende hen over skoleåret besøgt Gården, der har arran-
geret aktiviteter med trivsel i fokus. 
 
Villaen i Holte 
 I Villaen er der særligt fokus på brugerinddragelse og brugerinvolvering. Dette kom-
mer blandt andet til udtryk i det nyligt stiftede ambassadørkorps, som består af 20 
frivillige unge fra Holte. De unge ønsker indflydelse på deres hverdag i Villaen og 
ønsker at gøre noget godt for andre unge i Holte. Ambassadørerne består af unge 
fra forskellige klassetrin og skoler, som mødes og planlægger kommende aktiviteter i 
Villaen. På 8. årgang er det eksempelvis populært med et mødested om aftenen, 
sleepovers m.m. På 6. årgang er det populært med københavnerture, LAN m.m. Vil-
laen støtter dem i planlægningen, og de får redskaber til, hvordan de indgår et sam-
arbejde, lære at lytte til hinanden, være nysgerrige, planlægge m.m. Det er således 
også en læring for de unge i, hvordan man kommer fra ide/ønske til handling, og 
man øger ejerskabet til de aktiviteter, der bliver skabt. 
Foråret er her, og coronarestriktionerne er væk, hvorfor der er fokus på trivsel og 
fællesskaber på tværs af sociale relationer i Villaen. Dette kommer til udtryk ved akti-
viteter, som samler. Villaen kan mærke, at de unge vil ungemiljøet. De higer efter 
fællesskaber og aktiviteter udenfor hjemmet. Der bliver spillet spil, lavet konkurren-
cer, lavet mad/bagning/smoothies m.m. Villaens køkkenfaciliteter er blevet opgrade-
ret med blandt andet en airfryer og en blender til stor glæde for de unge. 
Villaen oplever derudover en øget interesse fra Skovlyskolens specialafdeling Egely, 
hvor særligt klassebesøg og længere indkøringer er i fokus. 
 
Ung i Rudersdal årgangsfester 
 
Fester for 6. og 7. klasser 
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 og 300 deltagere til hver fest. Senest gennemførte Ung i Ru-
dersdal, med stor succes, skoleårets anden årgangsfest for 7. klasserne den 4. 
marts. 
Årgangsfesterne afholdes på Gården i Nærum, som har fantastiske rammer til større 
events. Gården er indrettet til at kunne danne ramme om festerne med lys, lyd og 
møblement. Festerne bemandes med folk fra alle Ung i Rudersdals afdelinger; pæ-
dagogisk personale, fritidsundervisere, konsulenter og teknisk service er med. 
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Planlægningen og afviklingen af årgangsfesterne er en opgave, der løftes i fælles-
skab på tværs af organisationen. 
Der opleves ikke generelle udfordringer med alkohol til festerne. Der kan være en-
keltstående tilfælde til 7. klassefesterne i slutningen af skoleåret, hvor de unge men-
talt nærmer sig 8. klasse, men det er vigtigt at understrege, at det ikke opleves som 
en generel udfordring. 
 
Fester for 8. og 9. klasser 
Ung i Rudersdal har tidligere afholdt årgangsfester for 8. og 9. klasser i samme kon-
cept som for 6. og 7. klassefesterne, dog hvor de unge var samlet på tværs af de to 
årgange. Vi oplevede, at målgruppen havde et meget stort fokus på alkohol, og at 
festerne i høj grad bar præg af dette. I takt med, at samfundets holdning gradvist 
ændrede sig i retning af strammere lovgivning for unge og alkohol samt et øget fo-
kus på forebyggelse, blev disse fester stadigt mere vanskelige at retfærdiggøre. 
Mange af deltagerne var synligt berusede, når de dukkede op i indgangen til fe-
sterne, og der var ihærdige forsøg på at smugle diverse alkoholiske drikkevarer ind. 
Det betød, at det pædagogiske personales rolle til festerne, gik fra at være aktivitets-
skabende, inviterende og omsorgsfuld, til at være kontrollerende som ”vagtperso-
nale”. Opgaverne bestod i at tage sig af dem, der havde fået for meget at drikke, 
kontrol af tasker i indgangen, konfiskation af alkohol, patruljering af udeområde samt 
løsning af konflikter. Opgaven flyttede sig fra vores pædagogiske faglighed. Det var 
oplevelsen, at jo mere reglerne vedrørende alkohol (og rygning) blev strammet, jo 
færre unge kom der til festerne. Årgangsfesterne blev derfor lukket (ca. 2014) og er-
stattet af lokale fredagscaféer for målgruppen. 
 

   

 
Bilag  
1 Information om årgangsfester hos Ung i Rudersdal
  
  

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.03.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og flere ytrede ønske om 
en videre drøftelse af muligheden for at holde fester for 8. og 9. klasse elever. 
 
Per Vangekjær, Alexander Foged, Natalie Meyer og Martha Fogh Duelund deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 

   

 
 

 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  21.03.2022 
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5 Vedbæk Klubhus  
 

  21.03.2022 
Sagsnr. 
20/1937

    

 
Resumé  

 

Den 30.10.2019 indgik Kommunalbestyrelsen budgetforlig for budgetperioden 2020-
2023. I dette forlig blev der afsat midler til en styrkelse af ungeindsatsen på gade-
plan, ligesom parterne var enige om, at der skulle etableres et ungetilbud i Vedbæk. 
Ung i Rudersdal fik tilført 200.000 kr. på driften i 2020 samt 400.000 kr. årligt på drif-
ten i 2021 og 2022. 
Afledt heraf åbnede Ung i Rudersdal Vedbæk Klubhus i efteråret 2020.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Siden Vedbæk Klubhus åbnede i oktober 2020, har Ung i Rudersdal, ved tovholder 
Isabella Kjellman, haft fokus på at få etableret et godt og solidt samarbejde med 
Vedbæk Skoles ledelse, lærere og forældre. Denne indsats har båret frugt, og det 
opleves, at skole og forældre er positive og opbakkende omkring klubhuset og dets 
aktiviteter. Forældrene tager naturligt og frekvent kontakt til Isabella og støtter op om 
deres børns deltagelse i klubhusets aktiviteter. 
 
Vedbæk Klubhus forsøger løbende at etablere et samarbejde med Trørødskolen, 
med henblik på at få skolens klasser på besøg i klubhuset. Det har Ung i Rudersdal 
god erfaring med fra vores øvrige ungemiljøer. Flere af Trørødskolens elever kom-
mer fra Vedbæk, og det er ønsket, at disse elever får et øget kendskab til Ung i Ru-
dersdals lokale fritidstilbud, heriblandt Vedbæk Klubhus. De skal vide, at de har mu-
lighed for at benytte tilbuddet. Samarbejdet med skolen opleves som svært at få i 
gang, men vi bliver ved med at forsøge, da det generelt er et vigtigt fokus for Ung i 
Rudersdal, at vores målgruppe har kendskab til vores tilbud og får mulighed for at 
blive introduceret til dem. 
 
Ung i Rudersdal oplever, at de unge som kommer i klubhuset, har stor glæde af hin-
anden på tværs af klasser og årgange. Rammerne er intime og overskuelige, men 
har den styrke, at de ikke ligger på skolen. Således oplever de unge et tiltrængt 
”sceneskift”, når de går fra skolen og over i klubhuset.  
Som med alle andre klubber og fritidsaktiviteter, der bygger på unges frivillige delta-
gelse, varierer det, hvor mange der kommer i klubhuset på ugens to åbningsdage. 
Det kan være alt fra 15 til 50 unge, men i gennemsnit ca. 25 på en dag. Vedbæk 
Klubhus danner rammen om et særligt fællesskab for unge i 6. og 7. klasse i områ-
det og kan med tiden blive et fællesskab for unge i 6. til 9. klasse.  
Vedbæk by ligger geografisk relativt isoleret fra de øvrige bykerner i Rudersdal Kom-
mune, og Ung i Rudersdal har sjældent oplevet særlig stor søgning af unge fra Ved-
bæk Skole til ungemiljøet på Gården i Nærum. Dette faktum, sammenholdt med, at 
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der er flot søgning på tilbuddet i Vedbæk, gør, at Ung i Rudersdal ser et behov for de 
fællesskaber, der bliver skabt i Vedbæk Klubhus.  
 
Midlerne til projekt ”Vedbæk Klubhus” udløber i indeværende år, hvorfor det er nød-
vendigt at tage stilling til, hvad der fremover skal ske, hvis Ung i Rudersdal skal drifte 
klubtilbuddet efter 2022. Såfremt Vedbæk Klubhus skal videreføres, kræver det atter 
tilførsel af midler i en årrække eller tildeling af permanente midler. Det er ikke muligt 
at drifte tilbuddet indenfor Ung i Rudersdals eksisterende budget. 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i  Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.03.202 2 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og ønskede, at sagen vide-
rebringes til Kultur- og Fritidsudvalget på deres kommende møde den 06.04.2022, 
hvor Ung i Rudersdal er på dagsordenen som tema. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at klubtilbuddet har haft en for kort levetid, og det an-
befales, at midlerne tilføres i endnu en årrække for at kunne identificere berettigel-
sen af tilbuddet. 
 
Per Vangekjær, Alexander Foged, Natalie Meyer og Martha Fogh Duelund deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  21.03.2022 

 
  

 

6 Fritidsundervisning - sæson 2022/2023  
 

  21.03.2022 
Sagsnr. 
22/4189

    

 
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 den nye fritidsundervisningssæson for 2022/2023.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

På nuværende tidspunkt er Ung i Rudersdal i fuld gang med både at afvikle fritidsun-
dervisningen i indeværende sæson samt at udvikle og planlægge den kommende 
sæsons program.  
  
Flere af de gode faste ugehold og undervisere fortsætter i den kommende sæson, 
blandt andet Skateklubben og Fiskeklubben, Robotprogrammering, Fitness, Sy og 
Design, ProCreate (digital tegning).  
  
Som i sæson 2021/2022 er der igen fokus på at favne bredest muligt for at imøde-
komme de unges interesser. Særligt er der i indeværende sæson oplevet en efter-
spørgsel og interesse for STEM- fagene (Science, Technology, Engineering, Mathe-
matics). Derfor udbydes i den kommende sæson flere workshops i kategorien, der 
varetages af tre forskellige undervisere. Yderligere er aktiviteterne fordelt geografisk 
i både Villaen i Holte og på Gården i Nærum. Af workshops planlægges blandt an-
det: Programmering for alle, Science Camp, Robotprogrammering samt Vild med vi-
denskab. Derudover indledes et samarbejde med UNF (Ungdommens naturviden-
skabelige forening) afdeling Lyngby om en række aktiviteter, herunder camps og 
workshops. Der arbejdes ligeledes på en model, hvor alle de elever, som er tilmeldt 
et hold eller en workshop under kategorien Science og Teknologi, får et års gratis 
medlemskab af UNF, hvilket giver adgang til foredrag og aktiviteter indenfor det na-
turvidenskabelige felt. 
   
Derudover er der planer om at udbyde to nye hold, som er Cosplay (en form for per-
formancekunst) samt et hold med fokus på køn, seksualitet, queer kultur og historie. 
For begge hold gælder, at fællesskab, faglighed, unges engagement og interaktion 
med omverdenen er omdrejningspunktet. 
  
Kommunikation i forbindelse med ny sæson 
Samtidig med ovenstående udarbejdes sæsonens ungemagasin, der præsenterer 
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Ung i Rudersdals fritidsundervisning og klubtilbud. Der er hyret en fotograf, der tager 
fotos af undervisningssituationer og stemninger i ungemiljøerne, da vi har et ønske 
om at bringe en masse fotos af unge i ungemagasinet. Derudover har vi et ungt ta-
lent fra gymnasiet til at filme, så vi får opdateret de præsentationsvideoer, som blev 
produceret sidste år. Videoerne vil igen kunne findes på vores hjemmeside.  
  
Så snart ungemagasinet er færdigt og trykt, begynder arbejdet med at præsentere 
og synliggøre sæsonens mange tilbud. Dette gøres gennem kampagner på SoMe, 
som er tilrettelagt med Ung i Rudersdals kommunikationsansvarlige, skolebesøg på 
alle kommunernes skoler med vægt på 5. klasse (6. klasse efter sommerferien) og 
op. Aulabeskeder til forældre, annonce i Rudersdal Avis, ophæng af trykte plakater 
på diverse kulturinstitutioner samt eventuel kommunikation i det lokale bybillede på 
busruter eller ved stoppesteder. Kommunikationsindsatsen centreres om ugerne op 
til, at tilmeldingen til den kommende sæson åbner. Derudover lægges en øget kom-
munikationsindsats i august ved skolestart, og igen omkring juleferien. 
 
Tilmeldingen til fritidsundervisningens sæson 2022/2023 åbner onsdag den 8. juni kl. 
18. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal vil blive præsenteret for det færdige ungemagasin 
og få en fyldestgørende gennemgang på bestyrelsesmødet i maj måned. 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 21.03.2022 

 Dagsordenspunktet blev ikke behandlet og udskydes til kommende møde i Bestyrel-
sen for Ung i Rudersdal. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  21.03.2022 

 
  

 

7 Ungestrategi - planer og status for indsats  
 

  21.03.2022 
Sagsnr. 

18/17716
    

 
Resumé  

 

Rudersdal Kommunes nye ungestrategi blev endelig godkendt af kommunalbestyrel-
sen den 24.02.2021. Strategien er udviklet af Ung i Rudersdal med stort fokus på 
ungeinddragelse i processen og med sparring undervejs fra et advisory board, sam-
mensat af repræsentanter fra forskellige fagområder og uddannelsesinstitutioner i 
kommunen. Ungestrategien skal sikre sammenhæng mellem kommunens mange 
indsatser for unge, fysiske rammer og brugernes behov, og skal være en rettesnor 
og retningsgiver for nye tilbud og indsatser. Strategien for arbejdet med unge mellem 
13-25 år supplerer endvidere kommunens Børne- og ungepolitik. 
 
Strategien udstikker fire overordnede målsætninger:  
 

- Styrk unges selvværd og samvær 
- Giv unge tid og mentalt overskud 
- Lyt til unges stemme og engagement 
- Løft unges mødesteder og kulturliv 

 
Med anerkendelsen af, at kommunens unge borgere er et fælles kommunalt ansvar, 
som kræver indsatser og tilbud fra alle fagområder, rækker den udarbejdede unge-
strategi udover Ung i Rudersdal. Siden den politiske behandling er der derfor iværk-
sat indsatser for implementering både på tværkommunalt niveau, internt i Ung i Ru-
dersdal og direkte i aktiviteterne og relationen til kommunens unge.  
 
Sagen fremlægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Tværkommunal arbejdsgruppe 
Strategien forventes løftet i alle kommunale områder, som yder service til unge bor-
gere. En tværkommunal arbejdsgruppe blev derfor nedsat i januar 2021 og har der-
fra mødtes en gang månedligt og drøftet, hvorledes der kan sikres mere viden og 
etableres konkrete samarbejder i forhold til unge på tværs af kommunale fagområ-
der.  
 
Arbejdsgruppen består af:  
 

• Ungechef, Ung i Rudersdal: Gitte Næsbøl Magnus 



 

17/23 

• Centerchef, Social og Sundhed: Lene Lilja Petersen (tidligere Sundhedschef 
Mette Ryle) 

• Afdelingsleder, Borger, Erhverv & Beskæftigelse: Helle Winther Anttila 
• Socialrådgiver, Børn og Familie: Shqipe Maksuti (tidligere Faglig leder Louise 

Bertelsen)  
• Læse- og udviklingskonsulent, Skole: Lisbeth Skov Thorsen (tidligere Udvik-

lingschef Martin Gredal) 
• Chefkonsulent, Strategi og Organisationsudvikling: Benedikte Quaade Sarroe 
• Facilitator af arbejdsgruppen: Proces- og projektleder for ungestrategi, Lise 

Marie Mikkelsen, Ung i Rudersdal 
 
Der opleves generelt et stort engagement i forhold til at sikre den bedste hjælp og 
service for unge borgere. De konkrete tværkommunale samarbejder og koblinger er 
dog komplicerede at etablere, idet de trækker tråde til en generel udfordring forbun-
det med organisering, mandat og lovgivning, silonedbrydning og andre strategiske 
spor, som kører parallelt.  
 
Det vedhæftede bilag er arbejdsgruppens beskrivelse af formål og ønskede resulta-
ter i gruppen.  
 
Indsatser i Ung i Rudersdal 
Internt i Ung i Rudersdal har der været stort fokus på først og fremmest at få alle 
medarbejdere med ombord og dedikere sig til at arbejde for implementering af stra-
tegiens målsætninger.  
 
På fælles personalemøder for alle medarbejdere er strategiens fire temaer blevet ud-
foldet og udforsket og på en fælles studietur, er der for hvert tema indhentet inspira-
tion fra andre steder. Det har sat gang i udviklingen af nye initiativer og drøftelser af, 
hvordan vi internt kan løfte de fire målsætninger. Det har indtil videre ført til følgende 
nye tiltag: 
 
Målsætning: Styrk unges selvværd og samvær 

• Udvikling af trivselsdage for 7. klasse elever 
• Fokus på at skabe større integration mellem klubtilbud, fritidsundervisning og 

musikfaciliteter  
• Opsøgende i forhold til foreningssamarbejde og skabe synlighed i lokalsam-

fundet 
• Projektledelse og kommunikation af March mod Ensomhed 2021 i samar-

bejde med Patrick Cakirli, Kultur og Frivilligcenteret    
 
Målsætning: Giv unge tid og mentalt overskud 

• Samarbejde med ung-til-ung chat (sammen med Social og Sundhed)  
www.ungtilung.com  

• Café Romkuglen på Gården i Nærum. Beroligende og nærværende aktivite-
ter, som afspændingsyoga og krea-workshop en gang om måneden for piger 
fra 9. klasse og opefter  

• Tænketanken for trivsel, som er et to måneders forløb fra januar-februar for 
to psykologihold på Nærum Gymnasium, hvor eleverne har undersøgt for-
skellige trivselsproblematikker og udviklet forslag til nye tiltag, som kan bi-
drage til at modvirke mistrivsel  
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Målsætning: Lyt til unges stemme og engagement  
• Speak-up Academy, meningsdannerkursus for samfundsfagselever på Næ-

rum Gymnasium over syv undervisningsmoduler. Har kørt i februar-marts i 
2021 og 2022.  

• Demokrati Fitness, øvelser for 8. klasser i forskellige kompetencer, som er 
påkrævet i et demokrati, herunder at kunne tage stilling til politiske dilemmaer 
og udtrykke sine holdninger  

• Rap-workshop for 8. klasser, hvor de øver sig i at udtrykke en politisk mær-
kesag på rim 

• Kommunikation til unge om efterårets kommunalvalg samt opstilling af brev-
stemmeboks på gymnasierne 

• Kommunikation af ny platform for borgerforslag, sammenom.rudersdal.dk 
 

Målsætning: løft unges mødesteder og kulturliv 
• Udvikling af Performancehuset 
• Udvikling af ”digital klub”, for at give mulighed for gode online mødesteder 
• Mere oplysning om Ungekulturpuljen 
• Ungdomsteater som Åben Skole-tilbud 

 
Kommunikation og synlighed 
Med strategiens fire faste målsætninger og klare grafiske identitet har det været et 
fokus i sig selv at kunne kommunikere mere tydeligt, hvad kommunens ungeindsats 
indeholder.  Der blev derfor i september 2021 ansat en ny medarbejder med kom-
munikation som et hovedfokus i sin opgaveportefølje. Med henblik på at skabe syn-
lighed har Ung i Rudersdal desuden deltaget med en stand og paneldebat på Ru-
dersdal Folkemøde og med aktiviteter på genåbningsarrangementet, Lys og Liv. 
 
Lokalt ungdomsfolkemøde den 7. april, med støtte fra Erasmus+ 
Den ubetingede største synlighedsindsats er dog RUSK, som står for ”Rudersdal un-
ges stemme og kulturliv” og er et lokalt ungdomsfolkemøde for over 800 unge i 9. 
klasse og 1.g. Det afholdes den 7. april 2022 i Birkerød Idrætscenter. Ung i Ruders-
dal har fået en EU-bevilling på 370.000 kr. til afvikling af ungdomsfolkemødet RUSK, 
dialogmøder med unge, som går forud for RUSK, og efterfølgende opsamlingsmø-
der samt erfaringsudveksling med andre kommuner. Målet er at skabe refleksion og 
dialog mellem unge og politikere i en spændende, uformel og festlig ramme. 
 
Økonomi 
Udgifter til proces m.v. afholdes inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget 
samt med bevilling fra Erasmus+ programmet.  

   

 

Bilag  
1 Tværkommunalt samarbejde mhp implementering af ungestrategi.docx 
 
 

 

  
 

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 21.03.2022 

 Dagsordenspunktet blev ikke behandlet og udskydes til kommende møde i Bestyrel-
sen for Ung i Rudersdal. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  21.03.2022 

 
  

 

8 Trivselsdage  
 

  21.03.2022 
Sagsnr. 
22/4206

    

 
Resumé  

 

Ung i Rudersdal tilbyder forskellige aktiviteter for grundskolens 7. klasser; ”Besøg dit 
ungemiljø”, opfølgende introdage og forebyggelse af risikoadfærd i form af Social 
Pejling med tilhørende forældreaften. Disse opgaver løses i dag hver især af forskel-
lige personalegrupper i Ung i Rudersdal, som tager ud i 7. klasserne hen over skole-
året. I et nyt internt tværgående projekt vil Ung i Rudersdal gentænke aktiviteterne 
med henblik på at samle dem i et tilbud med afsæt i vores ungemiljøer.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Som en indsats under ungestrategiens tema Selvværd & Samvær vil Ung i Ruders-
dal smelte ovenstående opgaver sammen til en samlet dag for 7. klasser i grundsko-
len i Rudersdal, hvilket har til formål at styrke klassens sociale kapital, forebygge risi-
koadfærd samt fremme kendskabet til Ung i Rudersdals tilbud, personale og fysiske 
rammer. Derudover er der fokus på at styrke samarbejdet med grundskolen.  
 
Elever og lærere i 7. klasserne vil blive inviteret til en skoledag kl. 8.00-14.00 med 
programsatte aktiviteter i deres lokale ungemiljø; Gården, Fløjen eller Villaen. Her vil 
de primært møde personale fra ungemiljøerne, fritidsundervisningen, SSP og Gade-
team, og aktiviteterne vil tage udgangspunkt i det enkelte ungemiljøs daglige tilbud 
og de fysiske rammers muligheder. Dagen skal skabe dialog mellem de unge og 
Ung i Rudersdal omkring temaer, der kan mindske fordomme og forebygge mistriv-
sel. 
 
Ambitionen er, at dagen skal give de unge en god og særlig oplevelse, så de har lyst 
og mod på at genbesøge ungemiljøerne og blive en del af de store som små fælles-
skaber, som Ung i Rudersdal tilbyder, hvilket kan fremme de unges individuelle triv-
sel og klassens fælles trivsel. Dette gennem forskellige læringsrum bestående af So-
cial Pejling, fællesaktiviteter med fokus på teambuilding og aktiviteter i mindre grup-
per med fokus på relationer ung til ung og ung til voksen. 
 
Dagen vil blive fulgt op med et aftenarrangement for de unge i det repræsentative 
ungemiljø, deres forældre og lærere, hvor temaer fra dagen vil blive drøftet i dialog. 
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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 21.03.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Alexander Foged, Natalie Meyer og Martha Fogh Duelund deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  21.03.2022 

 
  

 

9 Budgetopfølgning  
 

  21.03.2022 
Sagsnr. 
22/835

    

 
Resumé  

 

Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning. 
Denne gang fremlægges tillige regnskab for 2021. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

 
Status for regnskabet 2021 er, at budgettet er overholdt.  
 

 
 
Regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug på 961.025 kr. I beløbet ligger den ved-
tagne buffer på 200.000 kr., og derudover kan mindreforbruget henføres til planlagte 
investeringer, der i budgetåret 2021 ikke er realiseret. Blandt andet er de bevilgede 
fondsmidler på 500.000 kr. til projekterne Mindformance og Ungdommens Folke-
møde (RUSK) ikke brugt i 2021 og overføres til 2022.  
 
 
Budgetopfølgningen pr. 01.03.2022 viser en forbrugsprocent på 14,2 % 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 16,7 % 
Status er, at budgettet er overholdt. 
 

 
 

   

 
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 21.03.2022  

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Alexander Foged, Natalie Meyer og Martha Fogh Duelund deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 

   

 
  


