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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

1 Meddelelser  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 
22/834

    

 
Resumé  

 

Sommerferieaktiviteter 2022 
Årets sommerferieaktiviteter Aktiv Sommer 2022 administreres af Ung i Rudersdal 
på vegne af Kulturområdet. Alle sommerferieaktiviteter er samlet i et digitalt pro-
gram, der kan findes på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Herfra linkes til alle akti-
viteters tilmeldingssider og til Kulturinstitutionernes hjemmesider. Tilmeldingen til 
årets sommerferieaktiviteter åbnede den 10. maj. Ung i Rudersdal er selv arrangør 
af flere sommerferieaktiviteter: Sommermad, Kreativt værksted, Rollespil med Even-
tyrridderne, Teknologi Camp og skateaktiviteterne; Drop in og Løbehjulsworkshop. 
Derudover faciliterer Ung i Rudersdal en gadefest fredag eftermiddag den 1. juli i – 
og omkring Rudersdal Skatepark, hvor alle er velkomne. 
 
Ukrainske flygtninge 
Børn og unge i skolealderen begynder i en midlertidig skole på Kulturcenter Mariehøj 
i 14 dage, efter de er ankommet til kommunen. Her introduceres de for Ung i Ru-
dersdals tilbud ved et besøg i ”klassen” af pædagoger fra ungemiljøerne. 
Skoleområdets tilbud for 14+ afvikles på Gården af en DSA-vejleder (vejleder i 
dansk som andetsprog). Der arbejdes målrettet med brobygning til fritidstilbud for de 
unge, som går i skole på stedet.  
 
 

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 31.05.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

2 De unge fortæller  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 
22/4184

    

 
Resumé  

 

Bestyrelsens brugerrepræsentanter 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 de unge brugere 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 31.05.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.  
Ingen brugerrepræsentanter deltog i mødet. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

3 De pædagogiske medarbejdere fortæller  
 

  31.05.2022 
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 udgangspunkt i beretninger 
fra de pædagogiske medarbejdere i de enkelte ungemiljøer. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.  
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Villaen i Holte 
I Villaen forsøger vi at inddrage de unge så meget som muligt i ideudvikling og plan-
lægning af vores aktiviteter blandt andet ved hjælp af vores ambassadørkorps, som 
er meget aktivt og gerne kommer med gode ideer. Vi bruger også ambassadørkorp-
set som sparringspartnere i forhold til ideer, som vi har, og til at rådgive os om, hvor-
dan vi bruger de sociale medier bedst muligt, så vi får gjort opmærksom på de ture 
og aktiviteter, vi har i Villaen.  
På vores nyligt afholdte ambassadørmøde talte vi blandt andet om, hvordan vi bedst 
muligt kunne tage imod de nye 6. klasser, som skal starte efter sommerferien. Både 
som kommende brugere, men også som nye medlemmer af ambassadørkorpset. 
Flere af de unge tilbød at komme og fortælle om, hvad ambassadørkorpset er, og 
hvilke muligheder for indflydelse de har, hvis de melder sig til korpset. På mødet 
med ambassadørerne fik vi nedsat to grupper, der skal arbejde videre med aktivite-
ter (LAN og weekendtur til Lalandia), som skal finde sted efter sommerferien. Ud fra 
de unges ønsker har vi den seneste måned afviklet Tivolitur, Københavnershoppetur 
og en sleepover for 8. klasserne. Udover ungeambassadørerne har vi en håndfuld 
ældre unge tilknyttet Villaen, som på frivillig basis hjælper til vores årgangsfester og 
andre events. 
  
Villaen i Holte har onsdag den 11. maj afviklet den første ”Trivselsdag – Styrk Fæl-
lesskabet”, for 7. årgang på Skovlyskolen, i samarbejde med SSP/gadeplansteamet 
(konceptet omkring trivselsdagen blev fremlagt i en orienteringssag på bestyrelses-
mødet den 21.03.2022). Dagen forløb godt, og vi fik mange positive tilkendegivelser 
fra både elever og lærere. Vi har løbende et samarbejde med de enkelte klasser fra 
vores folkeskoler og med Skovlyskolens specialafdeling Egely, som bruger Villaen, 
når de har brug for et anderledes læringsrum og at komme lidt væk fra de vante 
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rammer. 
 
I juni har vi møde med FC Holte, som ønsker at samarbejde med os om sociale ar-
rangementer for de foreningsaktive unge. En medarbejder fra Villaen vil derfor del-
tage på et planlægningsmøde med foreningens ”aktivitetsministre” (forældre, der er 
ansvarlige for foreningens sociale aktiviteter). 
Villaen vil i løbet af juni også blive lånt ud til et socialt arrangement for 7. klasse på 
Holte Skole, med klassens kontaktforældre som tovholdere.  
Alle 5. klasser inviteres til introdage i Villaen i uge 23 og 24. 
 
Gården i Nærum 
Vi oplever at blive søgt af en bred vifte af unge i huset i øjeblikket. Unge med for-
skellige behov og fra forskellige aldersgrupper. Der er gang i torsdagsfodbold, Tivoli-
tur og aktiviteter i klubben. Vi kan mærke, at det snart er sommerferie, da der kom-
mer færre unge om eftermiddagen. Det er et billede, som vi ser hvert år. 
 
Vi afholder introdage for 5. klasserne i slutningen af maj og i begyndelsen af juni. 
Klasser besøger klubben og oplever hvordan det bliver for dem, når de kommer i 6. 
klasse. De har mulighed for, at være med til vores aktiviteter og komme med ønsker 
til den nye sæson. I disse uger er vi på skolebesøg, hvor klasserne bliver præsente-
ret for vores magasin og alle vores tilbud. Vi har i år lavet en lille plakat til klasserne, 
hvor vi med særligt fokus på de lokale events og vores årgangsfester. Her har klas-
serne også mulighed for at stille spørgsmål til de voksne fra Gården og til forskellige 
aktiviteter.  
 
Vi er i fuld gang med at planlægge ”Trivselsdag – Styrk fællesskabet” for 7. klas-
serne på Ravnholm Skole, afd. Vangebo. Vores studerende er involverede i plan-
lægningen og udførslen af trivselsdagen, hvilket giver dem en god læring. Vi byder 
ind med mad, musik og kunstaktiviteter, hvor de unge i forskellige grupper skal sam-
arbejde om at kreere og producere et produkt, som bliver fremvist i slutningen af da-
gen.  
 
Vi samarbejder med frivilligcentret omkring ukrainske unge, som kommer i huset. 
De unge fra frivilligcentret laver en klub i klubben for unge ukrainere, og vi laver for-
skellige aktiviteter i huset blandt andet madlavning. Derudover lægger vi hus til un-
dervisning i dansk og ukrainsk og samarbejder med frivilligcentret om at stille Går-
den til rådighed som aktivitetshus for ukrainske flygtninge i sommerferiens midterste 
uger. Samarbejdet fungerer godt og giver mening for alle parter.  
 
Nærum Kulturdag afholdes den 10. juni i samarbejde med biblioteket og museerne. 
Det bliver et brag af en dag, så kom endelig forbi. 
 
 
Fløjen i Birkerød 
Vi har arbejdet med at få lokalet til vores nye MusikKlub (endnu en klub i klubben) 
køreklar. En musiklærer har været primus motor på projektet, og rummet er blevet 
rigtig fint. De unge har kastet sig over det, så det er allerede en succes, og der er in-
gen tvivl om, at det vil blive meget flittigt brugt. Vi er meget spændte på at arbejde 
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med konceptet og se, hvordan det over tid kan bidrage til fødekæden til Performan-
cehuset. 
Vi har flere udflugter og events på bedding her i den sidste del af sæsonen, med Ti-
voli, fodbold i Parken (en tur for hele aldersspektret), tur til Holbæk og et LAN-arran-
gement. 
FiskeKlubben har blandt andet været på hornfisketur ved Kronborg og hjembragt en 
enorm fangst, som der blev eksperimenteret med i køkkenet. Det var en meget sund 
dag! 
 
I samarbejde med Ung i Rudersdals musikkonsulent i Performancehuset forbereder 
vi MINDformance Erasmus+ camp og har netop haft et fire-dages besøg af part-
nerne fra Serbien, Nord-Makedonien, Italien og Island. Der skal nu være møde med 
de danske deltagere (seks musik-drenge i gymnasiealderen, som er Rude Studios-
brugere) om de danske bidrag til camp’en, ligesom der bliver afholdt planlægnings-
møder med de involverede i Ung i Rudersdal. 
 
Vi forbereder skolebesøgsdage i maj, hvor vi denne gang samler alle årgangene på 
hver skole til fælles introduktion med videoklip, live musik etc. Derefter Åbent Hus for 
de kommende 6. klasser og deres forældre de første tre fredage i juni. Forældrene 
får invitation til Åbent Hus direkte i Aula. 
For de ældste fortsætter indsatsen med eftermiddags-åbent efterfulgt af aktiviteter 
ud-af-huset mandage og onsdage. Der er hver gang god opbakning og deltagelse. 
 
Vi har udfordringer med en gruppe af de ældre unge, der udviser en stigende be-
kymringsværdig adfærd både i Fløjen og udenfor. Der er fælles aktion og samar-
bejde med SSP og gadeteam, desværre nogle tilfælde af nødvendige politianmeldel-
ser samt indsatser på det fysiske område, for at imødegå og dæmme op for grup-
pens adfærd. 
 
1. juni slutter vores to nuværende studerende, og en ny studerende starter i sin 3. 
praktik. Den ene studerende, holder vi kontakten med som vikar hos os. Samtidig 
vender en tidligere studerende og ansat, tilbage med to faste arbejdsdage om ugen. 
Det ser vi meget frem til! 
 
 
Vedbæk Klubhus 
Vi har været på flere ture ud af huset, blandt andet Airtrix, lasertag i skoven, Bakken 
og Tivoli, da vi oplever, at de unge har lyst til at komme mere ud i foråret.  
 
Vi har holdt et møde med de unge om, hvordan de ser sig selv i Vedbæk Klubhus ef-
ter sommerferien, da der potentielt kommer syv nye 6. klasser fra Vedbæk og Trørø-
dskolen. De ønsker blandt andet, at vi holder fast i fællesspisning for alle om tirsda-
gen, hvor torsdag fra  
kl. 17-21 skal gå på skift mellem årgangene. Dermed ønsker de unge, at der er 
plads til både det store fællesskab og de mindre fællesskaber.  
 
I juni måned bliver der afholdt besøgsdage for 5. klasserne fra Vedbæk og Trørød-
skolen for én til to klasser ad gangen. Klasserne kommer med deres lærere i et par 
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timer og har mulighed for at blive på egen hånd efterfølgende.  
Der er dermed lukket for almindelig klub i denne måned, da koordinatoren for Ved-
bæk Klubhus går på barsel i slutningen af maj.  
 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 31.05.2022  

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

4 Ungeprofilundersøgelsen  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 
22/4855

    

 
Resumé  

 

Rudersdal Kommune har siden 2017 årligt deltaget i Ungeprofilundersøgelsen med 
elever på Birkerød Gymnasium (BG) og Nærum Gymnasium (NAG). I 2019 overtog 
Ung i Rudersdal tovholderfunktionen på undersøgelsen, og med afsæt i at skabe de 
bedst mulige betingelser for et godt ungeliv præget af mental sundhed, blev mål-
gruppen udvidet til også at omfatte elever fra 7.–9. klasse fra kommunens folkesko-
ler og privatskoler. 
 
Der orienteres herved overordnet om dette års ungeprofilundersøgelse for Ruders-
dal Kommune. 
 
Sagen foreligges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Hensigten med ungeprofilundersøgelsen er at få en faktuel viden og et øjebliksbil-
lede om unges fysiske og mentale sundhed, som efterfølgende kan bidrage til at 
styrke den fortsatte trivsel og forebyggende indsats blandt kommunens unge. 
 
Undersøgelsen foregår via et elektronisk spørgeskema og besvares af henholdsvis 
udskolingen på kommunens skoler og de to gymnasier.  
 
Udskolingseleverne har ved dette års undersøgelse gennemført besvarelsen i perio-
den 8. november til 3. december 2021 med en svarprocent på 82,3%, og gymnasie-
eleverne har gennemført besvarelsen i perioden 24. til 30. januar 2022. Undersøgel-
sen på NAG er gennemført med en svarprocent på 77,8 % og på BG ligger svarpro-
centen på 5,4% 
 
De to gymnasier håndterer undersøgelsen forskelligt. I år har i alt 622 elever delta-
get i undersøgelsen, mod 752 besvarelser sidste år. 568 elever fra NAG og 54 ele-
ver fra BG har besvaret spørgeskemaet. 
Nærum Gymnasium bruger en dobbelt lektion på en planlagt dato, hvor elever fra 
1.g og 3.g udfylder spørgeskemaet.  
Birkerød Gymnasium sender undersøgelsen ud via deres interne kommunikationssy-
stem, hvilket medfører en meget lav svarprocent fra BG.    
 
Ung i Rudersdal har forsøgt at opnå ensretning i metoden de to gymnasier bruger, 
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for at sikre et ligeligt bidrag mellem gymnasierne og for at opnå flest mulige besva-
relser. Det har dog ikke været muligt at opnå. 
 
Da man ud fra undersøgelsen kan danne forskellige rapporter og konklusioner, de-
signer Ung i Rudersdal hvert år en PIXI udgave med de vigtigste pointer. Denne mo-
del har størstedelen af de deltagende kommuner i Ungeprofilundersøgelsen imple-
menteret i egen kommune. PIXI udgaven samt et eksempel på en rapport er vedlagt 
som bilag. 
Ung i Rudersdal ønsker at fremhæve nedenstående pointer fra de overordnede em-
ner i Ungeprofilundersøgelsen 2022: 
 
Trivsel 
Vigtigst er det at bemærke, at langt de fleste unge har det godt derhjemme og med 
deres venner i fritiden. 
8. årgang har dog et par opmærksomhedspunkter for flere negative ting under dette 
emne. Færre 8. klasses elever har venner at tale med, når de er kede af det, og de 
høje tal for selvskade i sidste års undersøgelse er fortsat ind i dette års undersø-
gelse. Desuden er de mindre sammen med venner både fysisk og digitalt. Omvendt 
er der på gymnasierne færre, der føler sig ensomme, dog er deres selvskade også 
steget.  
 
Skole 
I skolerne er der færre, der oplever at føle sig mobbet, hvilket er fantastisk positivt og 
medvirkende til at fremme trivsel. Ligeledes har det taget en positiv retning for antal-
let af unge, der bliver væk fra skole på grund af afleveringer mv.  
På gymnasierne har det dog taget en negativ drejning i forhold til at føle sig mobbet 
og blive væk på grund af kammeraterne.  
 
Forældre 
Der er i folkeskolen en kraftig stigning i ”Mine forældre ved ikke, hvor meget jeg drik-
ker” og ”Kender ikke forældres holdning til alkohol”. 
 
Fritid 
Rigtig mange unge har et aktivt og indholdsrigt fritidsliv med fritidsjobs, undervisning 
i ungdomsskolen, går ugentligt til sport i forening eller klub, fitness eller lignende.  
 
Venner 
Blandt udskolingseleverne er der flere, som får tilbudt alkohol af deres venner end 
tidligere, dog er der samtidig færre, der får tilbudt hash af deres venner.  
 
Sundhed 
Udskolingseleverne i Rudersdal ligger markant højere end landsgennemsnittet i for-
hold til søvn (minimum 8 timers dagligt), og flere bevæger sig hver dag/næsten hver 
dag sammenlignet med sidste års lokale tal for Rudersdal – både i udskolingen og 
gymnasiet. 
På den negative side har markant flere unge taget smertestillende medicin indenfor 
de sidste to uger, selvom dette tal allerede var højt sidste år.  
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Digital Adfærd 
Markant færre i folkeskole og gymnasie har delt et seksuelt billede af sig selv. Til 
gengæld har flere fra 8. og særligt 9. klasse delt et seksuelt billede af andre uden 
samtykke. 
Færre har modtaget et seksuelt billede af andre uden personens samtykke, og i Ru-
dersdal er tallet markant lavere end landsgennemsnittet 
 
Tobak 
Der ses et markant fald i daglige rygere på 9. årgang, og færre daglige rygere fra 9. 
årgang og på gymnasierne ryger cigaretter i skoletiden, hvilket formentlig til dels 
skyldes implementering af røgfri skoletid. På den negative side er der flere daglige 
rygere fra 8. årgang, der ryger i skoletiden, ligesom der ses en stigning i de unges 
brug af snus/tyggetobak – særligt på 9. årgang.  
 
Alkohol 
Færre unge fra udskolingen og gymnasierne har prøvet at være fulde, men til gen-
gæld har flere unge fra 8. og 9. klasse samt særligt gymnasiet været fulde indenfor 
de sidste 30 dage (sammenlignet med sidste års ungeprofilundersøgelse). 
Markant færre fra udskolingen (af dem, der drikker alkohol) har prøvet at miste kon-
trollen pga. alkohol, hvorimod der ses en stigning for gymnasieeleverne.  
Markant færre unge i udskolingen har fået alkohol fra deres forældre, sidste gang de 
drak alkohol, hvorimod de samme unge i langt højere grad får alkohol fra andre i fa-
milien – som eksempelvis ældre søskende. Der ses også en bekymrende tendens 
til, at de unge kan købe alkohol i butikkerne, selvom de ikke er gamle nok.  
 
Stoffer 
Antallet af unge, der har prøvet at ryge hash er nogenlunde på niveau med sidste år 
– dog ses et fald på 9. årgang fra 11% til 8,6%. Færre unge er blevet tilbudt hash af 
deres venner, men til gengæld er der sket en kraftig stigning for både udskolings- og 
gymnasieelever i forhold til at blive tilbudt hash på internettet.  
Under 2,5% i udskolingen og under 4,5% i gymnasiet har prøvet andre stoffer end 
hash.  
 
Kriminalitet 
Der ses en markant stigning i unge, der har begået butikstyveri og hærværk samt 
unge, der har været i kontakt med politiet pga. noget ulovligt.  
 
Opsamling og handling 
De indsamlede data ved årets undersøgelse deles med skoler, gymnasier og andre 
relevante fagområder, så man i fællesskab kan planlægge konkrete indsatser og 
lave en samlet indsats. 
 
 

   

 
Bilag  
1 Rapport, Ungeprofilundersøgelsen 2022 7.-9. årgang
2 PIXI udgave af Ungeprofilundersøgelsen 2022 
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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 31.05.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udtrykte ønske om, at 
der er fokus på, at svarprocenten fra Birkerød Gymnasium fremadrettet øges. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

5 Fritidsundervisning - sæson 2022/2023  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 
22/4189

    

 
Resumé  

 

Ung i Rudersdal arbejder videre med at sammentænke vores traditionelle fritidsun-
dervisning med de øvrige pædagogiske aktiviteter i vores tre ungemiljøer. Dette skal 
være med til at styrke, målrette og konkretisere muligheder for sunde fællesskaber i 
de tre ungemiljøer. Der gives her et indblik i kommende sæsons tilbud.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Ung i Rudersdals fritidsundervisning kører i et årshjul, der går fra september, hvor 
undervisningen begynder, til slut marts, hvor langt de fleste hold slutter. 
På nuværende tidspunkt er de fleste fritidsundervisningshold og workshops derfor 
blevet afviklet, men en del af de fællesskaber, der direkte er afledt af undervis-
ningsholdene, forsætter til skolesommerferien begynder. Vi arbejder målrettet på 
at understøtte disse fællesskaber, så de kan fortsætte helt eller delvist på egen 
hånd udenfor vores sæson.  
 
Ung i Rudersdal har de seneste måneder udviklet og planlagt aktiviteterne til den 
kommende sæsons program. Flere af de gode velbesøgte faste ugehold og deres 
undervisere fortsætter i den kommende sæson, blandt andet Skateklubben og Fi-
skeklubben, Robotprogrammering, Fitness, Sy og Design, ProCreate (digital teg-
ning). Som i sæson 2021/2022, er der igen fokus på at favne bredest muligt for at 
imødekomme de unges interesser. Særligt er der i indeværende sæson oplevet en 
efterspørgsel og interesse for STEM- fagene (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). Derfor udbydes i den kommende sæson flere workshops i katego-
rien, 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 andet: Programmering for alle, Science Camp, Robotprogrammering samt 
Vild med videnskab. Derudover indledes et samarbejde med UNF (Ungdommens 
naturvidenskabelige 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 naturvidenskabelige felt. 
   
En ny kategori, ”Selvudvikling” får i kommende sæson luft under vingerne. Herun-
der har vi udviklet nye koncepter i både workshop og ugeholdsformat. 
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Aktiviteterne under kategorien ”Selvudvikling” vil have fokus på alt fra køn, seksu-
alitet, queer kultur og historie til Improteater – den gode præsentation og Pige-
camp i Sverige. For aktiviteterne i kategorien gælder, at fællesskab, faglighed, un-
ges engagement og interaktion med omverdenen er omdrejningspunktet. 
   
Kommunikation  
I vedlagte bilag gives et overblik over lanceringskampagnen for kommende sæ-
sons tilbud. Kommunikationsindsatsen centreres om ugerne op til, at tilmeldingen 
åbner. Derudover lægges en øget kommunikationsindsats i august ved skolestart, 
og igen omkring juleferien. Vores ungemagasin, tilmeldingsside og præsentations-
videoer er igen i år bygget sådan op, at de enkelte ungemiljøer er afsendere på de 
hold og aktiviteter, som foregår i deres huse. Dette sikrer, at den lokale identitet 
bliver stærkere og mere personlig. Dette understøttes særligt i ungemagasinets vi-
suelle identitet, hvor undervisere og det pædagogiske personale står side om side 
og sammen repræsenterer deres ungemiljø.  
 
Fri med stil (4. – 5. klasses undervisningstilbud) 
Alle Fri med Stil hold og workshops, der ligger mandag til fredag, vil som sidste år, 
så vidt muligt, blive lagt ud på kommunens folkeskoler og på andre relevante loka-
tioner, som ikke er ungemiljøerne. Dette sker for at undgå, at den uhensigtsmæs-
sige store aldersforskel, der er på en 4.-5. klasses elev og en 6.-9. klasses elev, 
får de ældre unge til at fravælge ungemiljøerne. Fri med Stil hold og workshops, 
der ligger i weekender, vil forsat blive undervist i vores ungemiljøer. Dette sikrer, 
at de kommende brugere får indblik i, hvad der venter dem af tilbud, når de kom-
mer i 6. klasse. 
 
Tilmeldingen til fritidsundervisningens sæson 2022/2023 åbner onsdag den 8. juni 
kl. 18. 
  

   

 

Bilag  
1 Lanceringskampagne Ungemiljøer og Fritidsundervisning (003).docx
2 Fri med Stil_2022-23.pdf 
3 Ungemagasin 2022/2023_ONLINE.pdf 

  
  

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse  i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 31.05.2 022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udtrykte stor tilfredshed 
med fritidsundervisningens og ungemiljøernes mange tilbud, ungemagasinets layout 
samt den gennemarbejdede kommunikationsplan for udbredelsen af kendskabet til 
de mange tilbud, der er planlagt i den kommende sæson. 
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Bestyrelsen spurgte ind til mulighederne for at oprette hold efter særlige ønsker fra 
borgere og andre fagområder. Forvaltningen forklarede, at sådanne henvendelser 
allerede sker i et vist omfang, og at der altid arbejdes løsningsorienteret og tages 
højde for de forhold, der ligger til grund for forespørgslen ud fra behov og økonomi. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

6 RUSK - Ungdommens Folkemøde  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 
22/7766

    

 
Resumé  

 

I 2020 fik Ung i Rudersdal godkendt en ansøgning om Erasmus+ midler til afhol-
delse af et lokalt ungdomsfolkemøde med formålet at styrke dialogen mellem unge 
og lokale politikere og beslutningstagere. Ungdomsfolkemødet blev kaldt RUSK – 
Rudersdals unges stemme og kulturliv. På baggrund af inspirationstur til Ungdom-
mens Folkemøde i Valbyparken og Gentænk i Gentofte samt snakke med Ruders-
dals Fælleselevråd, elevråd på Nærum - og Birkerød Gymnasium blev RUSK udvik-
let og tilrettelagt i løbet af vinteren 2021/2022 og afviklet den 07.04.2022 med om-
kring 600 deltagere.   
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Torsdag den 07.04.2022 blev RUSK afholdt i Birkerød Idrætscenter med deltagelse 
af 600 unge fra henholdsvis 9. klasse på Trørødskolen og Ravnholmskolen, 1. år-
gang på Nærum - og Birkerød Gymnasium samt Rudersdals Fælleselevråd. Derud-
over deltog kommunalpolitikere og repræsentanter fra Rudersdals kulturinstitutioner; 
museerne, biograferne, bibliotekerne, Musik- og Billedskolen, Mantzius Live, unge-
miljøerne, idrætsforeningerne og ikke mindst hele Ung i Rudersdal.   
 
I løbet af dagen gik de unge deltagere gennem fire rum, der hver repræsenterede te-
maerne i Rudersdal Kommunes ungestrategi:  
 

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

 
I rummet for ’Giv unge tid og mentalt overskud’ lå deltagerne på yogamåtter og lyt-
tede til et lydværk, der ved hjælp af fortælling og lydeffekter skildrede en ung per-
sons følelse af stress. Lydværket fungerede som samtalestarter for refleksion og dia-
log omkring angst, præstation og tidspres. Sessionen sluttede af med, at deltagerne 
skrev et godt råd til en ven på en post-it, som blev hængt op.  
Sessionen havde til formål at kommunikere til de unge, at de ikke er alene i det for-
ventnings- og tidspres, som mange af dem føler, og at det er godt at dele sine be-
kymringer med hinanden. Der er blevet skrevet rigtig mange gode råd og tanker ned, 
som vidner om, at det har sat vigtige refleksioner i gang for mange af deltagerne. I 
evalueringen tegner der sig generelt et billede af, at lydværket har gjort stort indtryk, 
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og at det er et emne, som mange unge gerne vil tale om.   
 
I rummet for ’Løft unges mødesteder og kulturliv’ hørte deltagerne et oplæg fra to af 
de frivillige arrangører af Lydfest, som det gode eksempel på et lokalt ungt kulturfæl-
lesskab og blev præsenteret for muligheden for at søge Ungekulturpuljen. Delta-
gerne blev dernæst fordelt i mindre grupper under ni pavilloner, der hver repræsen-
terede en kulturinstitution/mødested i Rudersdal. Ved hvert mødested idéudviklede 
deltagerne på et kulturelt arrangement, som de kunne tænke sig at skabe for andre 
unge i kommunen. Sessionen gav en stor bunke ideer til aktiviteter for unge i Ru-
dersdal Kommune, som kulturinstitutionerne kan lade sig inspirere af og eventuelt 
opsøge de unge, der er kommet med ideen. Det gav god indsigt i, hvilke kulturarran-
gementer, unge gerne vil deltage i, og det gav kulturinstitutionerne mulighed for at 
præsentere sig selv for de unge. Muligheden for at søge Ungekulturpuljen og stille et 
ungeforslag til Kommunalbestyrelsen blev kommunikeret bredt ud.  
 
Rummet for ’Lyt til unges stemme og engagement’ var delt ind i tre aktiviteter, hen-
holdsvis politisk kunst, elevdemokrati og Speak-up Academy.  
 
’Politisk kunst’ bestod i en udstilling med værker, som tog udgangspunkt i FN’s ver-
densmål og som var produceret at billedkunstelever fra Birkerød Gymnasium. Delta-
gerne reflekterede over spørgsmål relateret til værkerne og verdensmålene. Derud-
over prøvede deltagerne selv at udtrykke sig gennem kunst ved at fremstille en poli-
tisk plakat og under overskriften ”Hvad tænker du allermest på for tiden?” tegnede 
de et stort fællesværk på vægspejlet. Værkstedet fungerede godt i forhold til at få de 
unge til at tænke og tale om politiske budskaber og holdninger på en mere legende 
og kreativ facon, end en traditionel debat tillader. Det var tydeligt i alle tre værkste-
der, at især krigen i Ukraine er present for unge. 
 
’Elevdemokrati’ bestod i en samtale med elevrådsrepræsentanter om, hvad der ud-
gør ’den gode skole’. Repræsentanter fra Rudersdal Fælleselevråd og Nærum - og 
Birkerød Gymnasiums elevråd sad i et panel og fremhævede fire mærkesager: Vari-
eret undervisning, gode rum, sociale arrangementer samt miljø og bæredygtighed. 
Publikum blev spurgt ind til, hvor vigtige de fire mærkesager var for dem, og der var 
en god dialog imellem elevråd, publikum og politikere om elevers indflydelse og vig-
tigheden af elevrådsarbejde. 
Sessionen bekræftede, at mange elever ønsker sig varieret undervisning og sociale 
arrangementer, som kan bidrage til at fastholde motivationen og bringe variation ind i 
hverdagen. 
 
’Speak-Up Academy’ er et meningsdannerforløb, som Ung i Rudersdal afholder for 
samfundsfagsklasser på Nærum Gymnasium. Eleverne afsluttede forløbet med at 
holde tale om den politiske mærkesag, som de havde arbejdet med i forløbet, og de 
præsenterede deres forslag til ændringer og nye initiativer. Tre kommunalpolitikere 
og redaktionschefen for ungdomsmagasinet Sein gav dem feedback. Eleverne var 
tydeligt spændte over at gå på scenen, men havde en god oplevelse med at gå i dia-
log med politikerne og fremførte nogle flotte taler.  
 
I rummet for ’Styrk unges selvværd og samvær’ holdte podcaster og radiovært Ida-
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Sophia Petersen en tale til deltagerne om sammenligning med andre, perfektheds-
kultur og ensomhed. Talen blev afrundet ved, at Ida-Sophia opfordrede deltagerne til 
at sende en sms med færdiggørelse af sætningerne; ’I min hverdag er jeg taknem-
melig for…’ og ’Det bedste ved mig selv er….’. Hun læste derefter sms’erne op. Ta-
len blev taget rigtig godt imod, og mange sagde efterfølgende, at den havde gjort 
indtryk. Sms’erne viser et klart billede af, at det vigtigste for unge er deres venner og 
familie og trygge relationer. Mange skriver også om krop og udseende.  
 
Evalueringen og reaktionerne på dagen har overordnet været meget positive. Ung i 
Rudersdal er godt tilfreds med arrangementet og var glade for de deltagende unges 
og politikeres engagement. Der opleves en klar værdi i at samle så mange unge om 
aktiviteterne. Derfor ønskes et årligt lokalt event prioriteret, hvor unge og politikere 
går i dialog om emner, der er relevante for unges hverdag i kommunen. 
 
Succeskriterierne var at Ung i Rudersdal fik gjort sig synlige og at der bredt blev 
startet samtaler om de fire temaer, at det blev skabt dialog mellem unge og politikere 
og at der blev sagt højt, at unge ikke er alene med deres bekymringer. Det oplever vi 
er lykkes.  
 

   

 
Bilag  
1 Udpluk fra evaluering af RUSK 07.04.2022
  
  

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 31.05.2022 

 

Bestyrelsen tog sagen til efterretning og anerkendte arrangementets indhold og af-
vikling. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at begivenheden kan blive tilbagevendende. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

7 Ungestrategi - planer og status for indsats  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 

18/17716
    

 
Resumé  

 

udersdal 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 
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• 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. Med henblik på at skabe synlighed har Ung i Rudersdal desuden delta-
get med en stand og paneldebat på Rudersdal 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 ”Rudersdals 
unges stemme og kulturliv”. Det lokale ungdomsfolkemøde blev afholdt den 7. april i 
Birkerød Idrætscenter med deltagelse af 590 unge fra 9. klasse og 1.g. Ung i Ru-
dersdal har fået en EU-bevilling på 370.000 kr. til afvikling af ungdomsfolkemødet 
RUSK, dialogmøder med unge, som gik forud for RUSK, og efterfølgende opsam-
lingsmøder samt erfaringsudveksling med andre kommuner. Målet var at skabe re-
fleksion 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. 

   

 
Indstilling  

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

 

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 31.05.2022 

 

Sagen udsættes og sættes på dagsordenen på kommende møde i Bestyrelsen for 
Ung i Rudersdal den 07.09.2022. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh 
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Duelund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

8 Den kriminalpræventive handleplan  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 
22/4836

    

 
Resumé  

 

Den kriminalpræventive handleplan er i øjeblikket under revidering i forbindelse med 
behandling på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 15.06.2022. Såfremt handlepla-
nen foreligger inden mødet i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal den 31.05.2022, vil den 
blive fremsendt til bestyrelsens medlemmer og præsenteret på mødet. 
Såfremt handleplanen ikke bliver klar til præsentation, vil dette punkt udgå af dagsor-
denen. 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 31.05.2022 

 

Den kriminalpræventive handleplan blev sendt til bestyrelsen til orientering den 
31.05.2022. Planen er endnu ikke behandlet politisk. Når handleplanen er behandlet 
på møde i Kultur- og Fritidsudvalget, vil sagen blive taget op i Bestyrelsen for Ung i 
Rudersdal. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

9 Status på Vedbæk Klubhus  
 

  31.05.2022 
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 Vedbæk Klubhus i efteråret 2020.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til drøftelse og anbefaling til Kul-
tur- og Fritidsudvalget. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Siden Vedbæk Klubhus åbnede i oktober 2020, har Ung i Rudersdal haft fokus på at 
få etableret et godt og solidt samarbejde med Vedbæk Skoles ledelse, lærere og for-
ældre. Denne indsats har båret frugt, og det opleves, at skole og forældre er positive 
og bakker op omkring klubhuset og dets aktiviteter. Forældrene tager naturligt og 
frekvent kontakt til klubhusets tovholder og støtter op om deres børns deltagelse i 
klubhusets aktiviteter. 
 
Ung i Rudersdal oplever forsat, at mange unge benytter tilbuddet, og at de unge, der 
kommer i klubhuset, har stor glæde af hinanden på tværs af klasser og årgange.  
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 faste åbnings-
dage, som er tirsdag og torsdag kl. 14 -21. Der kommer er mellem 15 og 50 unge 
dagligt, men i gennemsnit ca. 25 unge på en dag.  
 
Vedbæk Klubhus bliver hovedsageligt benyttet af 6. og 7. klasser fra Vedbæk Skole. 
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 
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. Det er ikke muligt at drifte tilbuddet indenfor Ung i 
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Rudersdals eksisterende budget. 
 

   

 
Indstilling  

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter sagen med henblik 
på en anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget. 
 

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 31.05.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal anbefalede en implementering af klubtilbuddet Ved-
bæk Klubhus og indstillede sagen til viderebehandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

10 Budget 2023 -2026 - Ung i Rudersdals område  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 
22/7768

    

 
Resumé  

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal har udtaleret til budgetforslag for Ung i Rudersdals 
ansvarsområde.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal med henblik på en drøftelse og 
eventuelle forslag til kommunens budget for 2023-2026. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Ung i Rudersdals forventer i 2022 ikke at have ubrugte midler ved endt budgetår.  
Det betyder også, at der vil være opgaver, der løses i 2022, som ikke kan gentages 
eller videreføres i 2023, da de i indeværende år finansieres via fondsmidler, ekstra-
bevillinger eller afledt vakante stillinger. Det er opgaver, som Ung i Rudersdal vurde-
rer vil være formålstjenesteligt at kunne videreføre, fordi der et behov. Med mindre 
andre opgaver ikke skal udføres, fordrer det en forhøjelse af Ung i Rudersdals bud-
get. Det drejer sig om følgende fire emner: 
 

• RUSK – Rudersdals Unges Stemme og Kulturliv.  
RUSK blev i år finansieret af EU fondsmidler og var en lokal demokratifestival for 
unge, der tog udgangspunkt i ungestrategiens fire temaer. Formålet var blandt andet 
at styrke dialogen mellem unge borgere og beslutningstagere, at stimulere unges 
engagement og gøre det synligt, at unges meninger og bidrag til det lokale fælles-
skab værdsættes højt. Når unge har medindflydelse på deres hverdagsliv og kultur-
liv, skaber det fundamentet for et godt ungdomsliv og lægger grundstenene til et livs-
langt aktivt medborgerskab.  
 

• Højt aktivitetsniveau i Fløjen 
Et højere aktivitetsniveau og bedre bemanding i Fløjen, sammenlignet med 
de øvrige ungemiljøer, er afstedkommet af en generelt større socialpædago-
gisk opgave med udsatte unge og et stort aldersspænd i målgruppen.  
Derudover fik Fløjen, under corona-pandemien, tilført ekstra midler for at 
imødekomme et stort behov for særligt tilrettelagte aktiviteter. Midlerne blev 
tildelt af flere omgange via forskellige tilskudspuljer fra staten. Behovet for 
særligt tilrettelagte aktiviteter har ikke ændret sig efter ophævelsen af co-
ronarestriktionerne.  
 

• Vedbæk Klubhus 
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Med udgangen af 2022 bortfalder de tilførte midler til det etablerede klubtil-
bud i Vedbæk. Klubhuset er velbesøgt, og der er opbygget et godt samar-
bejde, særligt med Vedbæk Skole og de øvrige foreninger på stedet.  
De tilførte midler var øremærket både Vedbæk Klubhus og en ekstra gade-
plansindsats. 
 

• Gadeplansindsats 
Med udgangen af 2022 bortfalder de tilførte midler til ekstra bemanding i ga-
deteamet. Medarbejderen i den midlertidige stilling blev langtidssygemeldt i 
2021, og stillingen har derefter ikke været besat, da ledelsen har vurderet, at 
en midlertidig ansættelse for resten af perioden ikke matcher behovet for det 
kontinuerlige relationsarbejde, som opgaven kræver. De øremærkede midler 
er udelukkende fordelt til Klub Vedbæk i 2022.  

  
 
 
Emne Nuværende forbrug Tilførte midler Ønsket tilførsel 
RUSK 370.000 370.000 

(fonde) 
200.000 

Fløjen 461.000 146.139 
(fonde) 

350.000 

Vedbæk Klubhus 400.000 200.000 350.000 
Gadeplansindsats 0 200.000 500.000 

 
 
Tidsplan 
Det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, at høringsberettigede parter i Kultur-
området skal afgive deres udtalelse til budgetforslaget senest den 02.09.2022, såle-
des at disse kan indgå i Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget. 
 
Tidsplanen for budgetlægning er: 
Dato Emne 
22.06.2022 Økonomiudvalget behandler forslag til budgetoplæg 
08.07.2022 Økonomiudvalget behandler seneste budgetnyt 
16.08.2022 Budgetforslaget sendes i høring 
18.08.2022 – 
24.08.2022  

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal kommer med budgetudtalelse 

28.08.2022 Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget + 
borgermøde 

02.09.2022 Sidste frist for bemærkninger til budgetforslaget fra høringsbe-
rettigede 

07.09.2022 Ordinært BUR-møde 
14.09.2022 Kultur- og Fritidsudvalget behandler budgetforslaget 
12.10.2022 Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget 
12.10.2022 Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget 
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Indstilling  

 
Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal drøfter sagen og kommer 
med eventuelle forslag til kommunens budget 2023-2026. 
 

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 31.05.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal anbefalede en prioriteret rækkefølge i forhold til øn-
sker til den kommende budgetforhandling: 
 

1. Vedbæk Klubhus – implementering af klubtilbud 
2. Fløjen – fast øget aktivitetsniveau til den brede målgruppe 
3. Gadeplansindsats – styrkelse af gadeteamet med ekstra bemanding 
4. RUSK – Ungdommens Folkemøde, årlig tilbagevendende event 

 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

11 Aftale om udtalelser på høringsforslag  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 
22/7769

    

 
Resumé  

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal afgiver jævnligt udtalelser på høringsforslag. Så-
fremt høringerne foreligger på et tidspunkt, hvor det ikke passer med et møde i Be-
styrelsen for Ung i Rudersdal, foreslås det herved, at der aftales en procedure for, at 
formanden kan afgive høringssvar, uden at bestyrelsen samles til møde. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal afgiver f.eks. hvert år en udtalelse, når budgetforsla-
get for den kommende fire-årige budgetperiode sendes i høring. Høringsperioden er 
normalt kort, og der foreslås derfor en procedure for, at formanden - på vegne af Be-
styrelsen for Ung i Rudersdal - kan afgive høringssvar, uden af bestyrelsen samles 
til møde. 
 
Når budgetforslaget foreligger, udarbejdes et forslag til høringssvar, der efterføl-
gende sendes til bestyrelsens medlemmer til godkendelse indenfor en kort tids-
ramme. Formanden vil herefter, på vegne af bestyrelsen, fremsende høringssvaret. 
 
Denne aftale er kun gældende, såfremt en høring ikke har afgørende betydning for 
Ung i Rudersdals drift. 
 

   

 
Indstilling  

 

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 31.05.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte sagen. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden  31.05.2022 

 
  

 

12 Budgetopfølgning  
 

  31.05.2022 
Sagsnr. 
22/835

    

 
Resumé  

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

   

 
Sagsfremstilling  

 

Budgetopfølgningen pr. 01.05.2022 viser en forbrugsprocent på 30,9 % 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 33,3 % 
Status er, at budgettet er overholdt. 
 
 
 
Budgetopfølgning pr. 
1/5-22 

 

Periodens 
forbrug 
JAN - APR 
2022 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

Forbrugs 
% 

  Udgiftsba-
seret 

Udgiftsba-
seret 

Udgiftsba-
seret 

Udgifts-
baseret 

Profitcenter DKK DKK DKK   
Samlet resultat 5.489.828 17.745.000 12.255.172 30,9 
Ledelse og administration 776.742 2.350.000 1.573.258 33,1 
Sekretariat 1.075.871 3.597.000 2.521.128 29,9 
Sociale indsatser 622.349 2.450.000 1.827.650 25,4 
Fritidsundervisning 621.793 1.830.000 1.208.206 34,0 
Ferieaktiviteter 5.503 75.000 69.496 7,3 
Arrangementer/Musik og 
performance 

403.342 1.420.000 1.016.657 28,4 

Distrikt Nærum 799.852 2.493.000 1.693.148 32,1 
Distrikt Holte 513.596 1.672.000 1.158.404 30,7 
Distrikt Birkerød 670.775 1.858.000 1.187.225 36,1  

   

  

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 31.05.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Maria Kirkebæk Rasmussen, Alexander Foged, Martha Fogh Due-
lund og Natalie Meyer deltog ikke i behandlingen af punktet. 
 

   

 
  


