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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  07.09.2022 

 
  

 

1 Meddelelser  
 

  07.09.2022 
Sagsnr. 
22/834

    

 
Resumé  

 

Teenageliv – oplæg om, hvordan det er at være ung i  dag 
Torsdag den 25. august havde Ung i Rudersdal inviteret forældre og teenagere til 
oplæg med Anne Bjerre (psykolog og direktør i GirlTalk) omkring ungeliv; Hvordan er 
det at være ung i dag? og hvordan skaber man det gode forhold mellem unge og for-
ældre?  
Ud af 200 tilmeldte mødte ca. 150 op til arrangementet, som foregik i Kultursalen på 
Kulturcenter Mariehøj. Ung i Rudersdal brugte anledningen som værter til at fortælle 
deltagerne om Ung i Rudersdals arbejde med unge og skabte rum til dialog ved bor-
dene efter oplægget. Derudover var udstillingen om unges tanker og oplevelser fra 
RUSK (Ungdommens Folkemøde) sat op bagerst i salen, som deltagerne kunne gå 
på opdagelse i.  
 
Trivselstopmøde 
Den 26. oktober har Ung i Rudersdal arrangeret et trivselstopmøde for alle fagfolk i 
Rudersdal Kommune, der arbejder med rådgivning af unge og bekæmpelse af sti-
gende mistrivsel. Formålet med mødet er at skabe et bredere samarbejde og kend-
skab til hinanden på tværs af skoler, gymnasier og fagområder. Med større viden om 
hinandens indsatser og tilbud, vil vi kunne stå langt stærkere i at løfte denne dagsor-
den, give bedre rådgivning til unge og bruge de ressourcer, der er til rådighed langt 
mere aktivt og effektivt.  
 
Interesseliste  
På baggrund af forældredialog, hvor der er udtrykt ønske om særlige tilbud målrettet 
særlige målgrupper af unge, er der indgået en aftale om, at Ung i Rudersdal efter 
sommerferien vil tilbyde aktiviteter målrettet unge med diagnoser indenfor særligt au-
tismespektret. Tilbuddet vil være for unge i alderen 12-18 år. Målgruppen har natur-
ligvis ikke nødvendigvis de samme interesser, hvorfor aktiviteterne vil være af for-
skellig karakter. Dét de har til fælles, er at være afgrænset i både tid og antal delta-
gere, der tager hensyn til de unges behov bedst muligt.  
Det er hensigten at tilbyde en aktivitet ca. hver 14. dag. En aktivitet kan være mad-
lavning i vores køkken på Gården i Nærum, E-sport med fokus på samarbejde i Vil-
laen i Holte, biograftur til Lyngby, leg på hoppepude, mad over bål, træklatring, ro-
botteknik mv.  
 
Status på medarbejdersituation 
Ung i Rudersdal har i øjeblikket to vakante stillinger; en pædagogstilling og en stilling 



 

5/26 

som pædagogisk afdelingsleder. Der er p.t. to langtidssygemeldinger, og derudover 
er koordinatoren for Klubhuset Vedbæk på barsel det næste år.  Dette sammenlagt 
gør, at ungemiljøerne bemandes med mange timelønsansatte og pædagogiske 
medarbejdere på deltid i tidsbegrænsede stillinger, og det skaber afhængighed af at 
have pædagogstuderende i praktikforløb. Før sommerferien blev to stillinger på pæ-
dagogiske medarbejdere slået op, med opstart 1. august. Ingen af samtalerne gav 
de ønskede kandidater, og det viser et tydeligt billede af den landsdækkende udfor-
dring med, at der er en massiv mangel på arbejdskraft. 
 
Fritidsundervisningssæsonen 2022/2023 
Den 8. juni åbnede tilmeldingen til den kommende sæsons fritidsundervisning med 
flot søgning på mange tilbud allerede på åbningsdagen. Her efter sommerferien lig-
ger tilmeldingerne antalsmæssigt på niveau med sidste sæson. Der er særlig stor 
søgning på korte forløb og workshops, ture og udflugter. Årets højdespringer er 
bordrollespil, som er enormt populært både som undervisningshold, men også som 
åben pædagogisk aktivitet i ungemiljøerne. I uge 35 og 36 starter de fleste af fritids-
undervisningsholdene op, tæt fulgt af teamet for fritidsundervisning. 
I løbet af efteråret igangsættes en evaluering af kommunikationsindsatsen i forbin-
delse med præsentationen af den nye sæson. 
 
Medarbejdere på førstehjælpskursus 
Mange af Ung i Rudersdals medarbejdere deltog i midten af august på et heldags-
kursus om brandslukning og førstehjælp, faciliteret af Nordsjællands Brandvæsen. 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund og Natalie Meyer deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 

   

 
  



 

6/26 

 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  07.09.2022 

 
  

 

2 De unge fortæller  
 

  07.09.2022 
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 07.09.202 2 

 

Alexander Foged var nysgerrig på, hvordan et ungeråd eller tilsvarende kunne se ud 
for Rudersdal Kommune. Ungechefen og Alexander mødes omkring dette. 
 
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund og Natalie Meyer deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  07.09.2022 

 
  

 

3 De pædagogiske medarbejdere fortæller  
 

  07.09.2022 
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 samt en særskilt oriente-
ring om sommerens ferieaktiviteter. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering.  
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Fløjen i Birkerød 
I sommerferiens midterste uger blev der planlagt enkelte ture og udflugter, med ud-
valgte grupper af unge, som tog fint imod tilbuddene. Det er vores oplevelse, at langt 
de fleste unge er bortrejst, og at vi kun i begrænset omfang er blevet besøgt på vo-
res enkelte klubåbningsdage i sommerferien. 
 
Efter et massivt opsøgende arbejde i maj og juni måned med skolebesøg, Åbent 
Hus og deltagelse i forældremøder på skolerne, har vi nu åbnet dørene for de nye 6. 
klasser, der strømmer til i stort antal. Vi arbejder med at lægge et tydeligt aktivitets-
program på hverdagene og har slået de første ekstra arrangementer op for tilmel-
ding. 
Vi har stort fokus på at lære de nye unge og deres gruppedynamikker at kende og 
byde dem ind i nye fællesskaber og at skabe opmærksomhed om vores Performan-
cehus og ’klubber i klubben’ med fiskeri, dans, musik, skak, skateboard og DJ. 
Vi har samtidig fokus på 7. og 8. klasserne, der, på trods af, at de trækker sig lidt, 
når huset bliver oversvømmet af 6. klasser, fortsat har brug for opmærksomhed og 
nogle målrettede aktiviteter, der kan styrke deres tilhørsforhold til Fløjen og give dem 
en vej ind i det samlede fællesskab med de nye yngre brugere. Vi kan se frem til 
både Kulturnat og Halloween, der kan samle på tværs af klassetrin. 
I den ældre brugergruppe er der også kommet nye til i form af grupper af unge, der 
er flyttet op i den ældre kategori. Også her skal der derfor arbejdes med nye gruppe-
dynamikker. Vi er kommet godt fra start i denne gruppe og fortsætter systemet med 
at have åbent i Fløjen i eftermiddagstimerne og tage ud af huset for aktiviteter fra se-
nest kl. 17. 
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Gården i Nærum 
I de midterste uger af sommerferien har vi skiftevis udbudt ture og klubdage et par 
gange om ugen i samarbejde med personale fra Villaen i Holte. Vi oplevede generelt 
ikke særlig stor søgning på vores tilbud i sommerferiens midterste uger (27-28-29-
30). Dog havde vi god succes med at lave en tur til Bakken for 12 ukrainske unge i 
samarbejde med Villaen i Holte. 
 
Med mange nystartede 6. klasser, er der en eksplosion af energi i eftermiddagsti-
merne. 
For at omsætte denne energi til mere end bare fremmøde, bruger vi enormt meget 
tid på relationsdannelse - dette gennem målrettede events og aktiviteter samt gene-
rel nysgerrighed på både enkeltbrugere og fællesskaberne omkring disse. Derud-
over forsøger vi fortsat at kære os om - og fastholde vores ”gamle” kendinge for at 
sikre, at de nye 6. klasses brugere bliver et supplement og ikke en udskiftning af bru-
gere.  
 
I forbindelse med Gårdens mål om fokus på skolesamarbejde, afvikler vi frekvente 
brobygningsdage med specifikke klasser/klassetrin fra omegnens skoler, dette i fast 
dialog og samspil med relevante kontaktlærere. Lærerne benytter ofte Gården som 
alternativt læringsrum i formiddagstimerne og skaber, i samarbejde med personalet 
på Gården, et overlap mellem skoledag og fritidsliv på Gården. 
 
I kølvandet på fusionen af de pædagogiske teams i henholdsvis Villaen, Vedbæk 
Klubhus og Gården, arbejder vi med ”rullende” fredage, hvor medarbejdere fra de re-
spektive huse, har mulighed for at omlægge timer til eksekvering af større arrange-
menter som f.eks. overnatninger på tværs af miljøerne. 
 
Ungemiljøet bliver ivrigt brugt af et bredt spektrum af unge med vidt forskellige bag-
grunde og forudsætninger, der hér mødes og skaber nye forbindelser og muligheder 
for sig selv og andre. Derfor har Gården i Nærum indgået et samarbejde med en 
ukrainsk kvinde (Anna) om at bygge bro mellem Gården og bostederne i Nærum 
med henblik på at skabe trygge rammer for de ukrainske unge. Anna er ansat 10 ti-
mer pr. uge i en 4 måneder lang projektperiode med opstart 1. september. Anna er 
uddannet lærer i Ukraine, med speciale i ”art and design”, så en del af brobygningen 
går ud på, at Anna inviterer ind til konkrete projekter indenfor hendes læringsfelt. 
Vi glæder os meget til samarbejdet. 
 
Villaen i Holte 
Fra første dag efter sommerferien har vi oplevet, at 6. klasserne, specielt fra Holte 
Skoles to afdelinger Grünersvej og Rønnebærvej, har søgt os, og vi oplever, at de 
har glædet sig til endelig at kunne bruge vores klubtilbud. Vores ældre brugere har 
heller ikke glemt os, selvom de kan føle sig lidt klemte med alle de nye (små) bru-
gere i huset. 
Vi bruger meget tid på at lære de nye 6. klasser at kende og få dem integreret i hu-
set på en god måde. Der er mange nye ting, de skal huskes på, og de skal lære, 
hvordan fungerer, blandt andet indtjekning, hvad gør man, hvis man vil købe noget, 
hvordan laver man popcorn-pølsehorn-pizzasnegle-toast osv. og ikke mindst - hvor 
står skraldespanden, og hvem skal rydde op. Samtidig har vi også fokus på at 
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fastholde relationen til de gamle brugere, så de ikke føler sig oversete. Vi inddrager 
dem blandt andet i at planlægge aktiviteter både for dem selv og for de nye.  
 
Vi har godt gang i samarbejdet med forskellige foreningerne. På nuværende tids-
punkt har vi aftaler med ”Volley”, ”Håndbold” og flere af årgangene hos FC Holte. 

 
Vi vil i den kommende tid arbejde med aktiviteter målrettet klasser eller årgange på 
de enkelte skoler. Det kan både være samarbejde i skoletiden, hvor klasserne kan 
komme i Villaen eller aktiviteter efter skoletid f.eks. filmaften, sleep-over og LAN. 

 
Vi har fået vores første booking på vores tilbud til skolerne ”Styrk fællesskabet”, hvor 
vi inviterer to 7. klasser ad gangen til en dag med social pejling og fælleaktiviteter. Vi 
har evalueret på pilotprojektet, som vi afviklede i foråret, kikket på de tilbagemeldin-
ger, som vi fik fra lærere og elever og har tilpasset tilbuddet. 

 
Inden sommerferien gik vi i gang med, i samarbejde med en gruppe af vores bru-
gere, at male og nyindrette vores garderobeområde. De unge var med til at vælge 
farver, købe malingen, afdække og male. Vi blev ikke færdige inden sommerferien 
og har forsat aktiviteten med den samme gruppe her efter sommerferien. 
Vi forsøger at inddrage de unge så meget som muligt i indretningen, nyindkøb og ak-
tiviteter i Villaen, så de føler sig inddraget og hørt i forhold til deres ønsker og behov 
og føler et større ejerskab for huset. 
 
Inden corona-nedlukningen havde vi et fint samarbejde med ”Volley”. Deres ung-
domsafdeling havde fællesspisning i foreningshuset en gang om måneden og brugte 
efterfølgende Villaen i et par timer. De unge har meget glade for at kunne bruge Vil-
laen, og det er et samarbejde, som både vi og ”Volley” gerne vil have op at køre 
igen. Vi har fået lavet den første aftale og regner med, at der følger flere efter. Vi ser 
tegn på, at denne type aftaler skaber interesse blandt flere foreninger på Rudegaard. 
 
På brugerrådsmødet for foreningerne på Rudegaard, den 25. august, lavede vi et 
oplæg om mulige samarbejder mellem foreningerne og Villaen i Holte (og det øvrige 
Ung i Rudersdal). Oplæggets hovedfokus var at identificere et ”fælles tredje” mellem 
os og foreningerne, som blev ”at øge trivslen blandt unge”. Derudover fik vi sammen 
skabt et overblik over træningsdage, målgrupper, kontaktinformation og kommunika-
tionsveje. Med hjælp fra foreningerne, går Ung i Rudersdal, i løbet af september må-
ned, i gang med en brugerundersøgelse blandt de unge på Rudegaard, for at blive 
endnu klogere på deres behov og ønsker. 
 
Vedbæk Klubhus 
Vedbæk Klubhus er åbnet igen efter sommerferien med to nye medarbejdere, der er 
sammen i klubhuset hver tirsdag og torsdag. 
De nye 6. klasser har taget godt imod tilbuddene i klubhuset og vores to nye medar-
bejdere. Selvom alle lige skal finde ind i de nye rutiner, er vi kommet godt fra start 
med åbningen og har mellem 30 og 40 brugere om dagen. Til en start er klubhuset 
åben for alle (6.-9. klasse) begge dage. Herefter vil personalet på planlagte ungemø-
der i klubhuset, sammen med de unge beslutte, hvilke ugedage og tidspunkter, der 
skal målrette sig til hvilke årgange. 
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De daglige aktiviteter i huset meldes ud via klubbens instagram, og en gang om må-
neden sender vi et månedsprogram ud på Aula, så forældrene har mulighed for at 
følge med og støtte op om husets planlagte aktiviteter. 
 
Status på Ung i Rudersdals sommerferieaktiviteter i Aktiv Sommer-programmet 2022
Denne sommer har Ung i Rudersdal endnu engang budt ind med en lang række akti-
viteter i Aktiv Sommer-programmet, der indeholder aktiviteter, arrangeret af forenin-
ger og kulturinstitutioner i Rudersdal Kommune. Vi valgte at gentage flere af de akti-
viteter, som har været velbesøgte sidste sommer; Det kreative værksted, Rollespil 
(samarbejde med Eventyrridderne), Sommermad, Teknologi Camp, Drop In Skate 
samt Løbehjulsworkshop i Rudersdal Skatepark. Størstedelen af aktiviteterne havde 
pæn søgning og blev afviklet både i uge 26 og 31. 
 
Derudover var vi som noget nyt en del af Vedbæk Gardens Musikcamp, hvor en af 
vores dygtige undervisere stod for en kreativ workshop, hvor temaet var musikinstru-
menter gennem kunstnerisk fortolkning.    
 
En anden ny sommerferieaktivitet var Gadefest i Rudersdal Skatepark, der blev af-
viklet fredag den 1. juli kl. 13.00-18.00. Gadefesten var et større og åbent event for 
alle børn, unge og deres forældre i Rudersdal Kommune og blev afviklet i samar-
bejde med Idrætsområdet og UngEvent samt Rudersdal Bibliotekerne. Gadefesten 
blev besøgt af 300-400 mennesker, heraf enkelte ukrainske familier. 
 
Til gadefesten kunne man prøve og opleve alt fra legobygning, street basket, DJ, 
breakdance, skate, streetsoccer og roundnet, konkurrencer, små turneringer samt 
shows med professionelle undervisere.  
 
Ung i Rudersdal ønsker at gentage eventet til næste sommer i samarbejde med 
kommunens kulturinstitutioner og foreninger. Emnet vil derfor være et tema på et 
kommende netværksmøde for Kulturelle arrangementer, hvor Ung i Rudersdal er 
vært.  
 

   

 
Indstilling  

 

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2022 

 

Bestyrelsen tog sagen til efterretning og udtrykte stor anerkendelse overfor ungemil-
jøernes store engagement og arbejde.  
 
Per Vangekjær, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund og Natalie Meyer deltog 
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ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  07.09.2022 

 
  

 

4 Erasmus+ - Projekt Mindformance  
 

  07.09.2022 
Sagsnr. 
20/3446

    

 
Resumé  

 

Ung i Rudersdal arbejder for udvikling, trivsel og dannelse i unges frie tid – for og 
med unge. Igennem Erasmus+ programmet, har Ung i Rudersdal skabt projektet 
MINDformance. Et internationalt projekt som understøtter kulturmøder mellem unge 
på tværs af landegrænser, under banneret ”Enriching lives, opening minds”. 
 
Hermed berettes om projektet, der blev gennemført fra lørdag den 25. juni til lørdag 
den 2. juli i Birkerød – i Fløjen i Birkerød, Performancehuset og i Kulturcenter Mant-
zius.  
 
Sagen fremlægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Fra lørdag til lørdag var 24 unge og otte voksne fra fire lande samlet til en uges kul-
turudveksling med mental sundhed som underliggende tema og performance-fagene 
som redskab. Syv dansere fra Island, fem musikere fra Danmark (Performancehu-
set), seks improteater-skuespillere fra Italien og seks performanceteater-aktører fra 
Nord-Makedonien. Alle i alderen 15-19 år med ligevægt mellem drenge og piger. 
 
Det var en fantastisk gruppe af unge; velopdragne, søde, engagerede og nemme. 
Der var ingen konflikter eller problemer overhovedet hele ugen igennem. 
 
Et kort forberedelsesbesøg i maj måned, mellem gruppen af voksne fra de forskel-
lige lande, blev indledningen på samarbejdet, der skulle vise sig at fungere rigtig fint 
til trods for det spinkle grundlag. Otte forskellige personligheder og kompetencebag-
grunde, men alligevel en ret ens tilgang til de unge og til indhold, formål og metodik. 
 
Hele holdet boede på Hillerød Vandrerhjem, blev kørt i bus frem og tilbage og indtog 
alle måltider i Fløjen. Performancehuset, Aulaen i Laboratoriebygningen og plæ-
nerne udenfor blev anvendt til alle workshops. Fløjen blev brugt til pauser og afslap-
ning. Faciliteterne fungerede rigtig godt. 
Ung i Rudersdal stod selv for al mad, og her havde vi fantastisk opbakning fra hele 
Ung i Rudersdal, hvor personalet fra de andre ungemiljøer og administrationen stil-
lede op fra tidlig morgen til sen aften.  
 
Efter et par indledende ryste-sammen-øvelser var programmet for ugen en blanding 
af  
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• kulturpræsentationer fra hvert land, som de unge selv stod for  
• workshops med mental sundhed som tema og tilrettelagt af de enkelte lande 

med udgangspunkt i deres performative tilgang 
• artistic treasure hunt i København afsluttet med Beach Barbecue Party på 

Vedbæk Strand (kæææmpe succes!!!)  
• en lille pop-up-forestilling som afslutning på ugen, opført under Gadefest ved 

Birkerød Idrætscenter 
• og så ellers hygge i pauserne, under måltiderne og på vandrerhjemmet om 

aftenerne 
• afslutningsvis evalueringssession, diplom-ceremoni og fest 

 
De danske deltagere var fem unge musikere fra Performancehuset, som spiller i 
band sammen og alle går på Birkerød Gymnasium. Til trods for et ”rundkreds og til-
lidsøvelse”-program af noget mere meditativ karakter, end musikerne er vante til, så 
gik de fem drenge ’all in’, krydsede nok nogle personlige grænser, men kastede sig 
ud i det og bidrog med alt, hvad de havde, både fagligt og socialt. De gav nogle 
numre undervejs, som virkelig satte stemningen for hele holdet. 
Der udestår fortsat at afholde et evalueringsmøde med de danske deltagere, men 
deres umiddelbare respons var: ’Mere af det! – Det vil vi gerne igen!’ 
 
Italienerne har spurgt os, om vi vil være med på et projekt i Italien, og vi modtager 
forventeligt deres projektoplæg i starten af september. 
 
Det kan kort konkluderes, at det kræver meget forarbejde og er et meget intenst for-
løb at afvikle et projekt som MINDformance. Det er heller ikke omkostningsfrit, da 
EU-tilskuddet er meget stramt. Projektet blev forsinket to år grundet corona, hvilket 
betød en yderligere udfordring af budgettet. Men når de unge er glade og vil have 
mere af det, så har det været en succes, og det kan være et meget spændende per-
spektiv at arbejde videre i for Performancehuset fremover.  
 

   

 
Indstilling  

 

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
En dokumentationsvideo fra MINDformance-ugen blev vist på mødet. Bestyrelsen 
ønsker, at videoen deles, så flere kan få et indblik i Ung i Rudersdals alsidige 
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opgaveløsning. 
 
Per Vangekjær, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund og Natalie Meyer deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  07.09.2022 

 
  

 

5 Åben Skole - sæson 2022/2023  
 

  07.09.2022 
Sagsnr. 

22/11957
    

 
Resumé  

 

Folkeskolen er forpligtet ved lov til at åbne sig overfor det omgivende samfund. Det 
skal skolen blandt gøre ved at samarbejde med lokale organisationer som for ek-
sempel idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen. I Rudersdal 
Kommune hedder dette tilbud til skolerne ”Åben Skole”. Her gives en kort status på 
Ung i Rudersdals Åben Skole-tilbud til kommunens folkeskoler. 
 
Sagen forelægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Igen i år tilbyder Ung i Rudersdal Åben Skole-aktiviteter til kommunens folkeskoler 
via platformen skoletjenesten.dk. Aktiviteternes tematikker er fastsat efter skolernes 
italesatte behov og den erfaring, der er oparbejdet fra tidligere års arbejde med Åben 
Skole. 
 
Af nye og tilrettede aktiviteter kan nævnes: 
 
Sommerhuset 
Ung i Rudersdal, Mantzius Live og Kultursekretariatet tilbyder Rudersdal Kommunes 
7. klasser en unik mulighed for at opleve OPGANG2s seneste ungdomsforestilling 
"SOMMERHUSET" med tilhørende undervisningsmateriale.  
 
Gender Bender 
Ung i Rudersdal inviterer kommunens 9. klasser til en workshopdag om køn, diversi-
tet, ligestilling, fordomme og mod i Kulturcenter Mariehøj.  Workshoppen er en del af 
Golden Days festival, som i år kredser om temaet ”Queens”. 
Igennem talks og workshops udforsker eleverne sammen med Chantal Al Arab, ar-
tist Raymonde Gaunoux og psykolog Esther Safir, kønsroller, identitetsskabelse, 
normer og forventninger – og hvordan det føles at gøre noget anderledes. Sam-
men undersøges spørgsmål såsom: Hvem må tage hvilke roller og symboler på sig? 
Hvordan bliver vi til dem, vi er? og hvordan formidler og performer vi dem, vi er?  
 
Hiphop workshop med Kuku 
Eleverne kommer igennem hiphop-genrens historie og samfundsmæssige betydning 
og får en introduktion til typiske genrevirkemidler samt en række redskaber til tekst-
skrivning – rim, flow, billedsprog, metaforer etc. Det gør eleverne i stand til sammen, 
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og med hjælp fra Kuku, at skrive deres egen rap. Eleverne lærer også at performe 
og udtrykke sig i genren og optræde med egne sange for hinanden. Afslutningsvis 
får de mulighed for at indspille deres egen sang i Performancehusets studier.   
 
I skrivende stund har skolerne sammenlagt tilmeldt omkring 1.400 elever til vores 
forskellige Åben Skole-forløb, hvilket allerede gør det til en af de mest søgte sæso-
ner nogensinde. 
 
Derudover bliver flere gengangere fra sidste skoleår fortsat udbudt af Ung i Ruders-
dal – ”Fra idé til klassens egen podcast”, ”Robotworkshop”, ”Venus-effekten” og 
”Styrk fællesskabet”. 
 
Læs mere om de forskellige projekter på Skoletjenesten.dk. 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund og Natalie Meyer deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  07.09.2022 

 
  

 

6 Den kriminalpræventive handleplan  
 

  07.09.2022 
Sagsnr. 
22/4836

    

 
Resumé  

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 15.06.2022 Rudersdal 
Kommunes Kriminalpræventive handleplan. 
 
Handleplanen fremlægges for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

henhold til Servicelovens §10 skal alle kommuner have en plan for indsatsen mod 
ungdomskriminalitet, som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik. 
 
Rudersdal Kommunes kriminalpræventive handleplan skal ses som et sammenhæn-
gende arbejdsredskab, der er udarbejdet i samspil 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. Arbejdet med kriminalitetsforebyggelse sker i en sammenhæn-
gende indsats på tværs af den kommunale opgavestruktur og i samarbejde med po-
liti og andre relevante samarbejdspartnere. SSP koordineres af Kulturområdet 
ved Ung i Rudersdal og arbejder heri med målgruppen op til det 25. år. 
 
Rudersdal Kommunes kriminalpræventive handleplan beskriver indsatsområderne 
for de kommende år. Rudersdal Kommunes SSP-organisering og generelle forebyg-
gende indsatser er vedlagt som bilag. 
 
Interne fokusområder 2022-2025 
1. Udvikling af forslag til tværfagligt tilbud målrettet kriminalitetstruet unge 
2. Gruppeorienterede indsatser i et tværfagligt samarbejde 
3. Procedure for god løsladelse 
4. Øget forældreinddragelse 
5. ”Styrk fællesskabet” 
 

   

 Bilag  
1 Kriminalpræventiv handleplan 2022-2025.docx 
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2 Bilag 1 - SSP-organisering.docx 
3 Bilag 2 - Forebyggelsesindsatser.docx  
  

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2022 

 

Bestyrelsen for Ung for Rudersdal tog sagen til efterretning og udtrykte stor tilfreds-
hed med det arbejde, som Ung i Rudersdal gør i forhold til at samarbejde med rele-
vante forvaltningsområder. 
 
Per Vangekjær, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund og Natalie Meyer deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  07.09.2022 

 
  

 

7 Ungestrategi - planer og status for implementering  
 

  07.09.2022 
Sagsnr. 

18/17716
    

 
Resumé  

 

Rudersdal Kommunes nye ungestrategi blev endelig godkendt af Kommunalbesty-
relsen 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 
• Centerchef, Social og Sundhed 
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• Afdelingsleder, Borger, Erhverv & Beskæftigelse 
• Teamleder, Børn og Familie  
• Læse- og udviklingskonsulent, Skoleområdet 
• Chefkonsulent, Strategi og Organisationsudvikling 
• Facilitator af arbejdsgruppen: Proces- og projektleder for ungestrategi, 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. klasses elever kaldet Styrk Fællesskabet 
• 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  
• Golden Days arrangement for 9.klasser om køn, diversitet, mod og for-

domme   
• Fritidsundervisningshold om LGBT+, queer, kultur og historie 

 
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  

• Oplæg for forældre til kommende 1.g elever på Nærum og Birkerød Gymna-
sium om tendenser i unges trivsel 
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• Invitation til alle teenageforældre til foredrag med Anna Bjerre, psykolog og 
stifter af GirlTalk.  

 
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. 
 
En del af projektet er at facilitere, at en gruppe unge og politikere mødes igen efter 
RUSK og taler om de erfaringer og input, man tog med sig. Bestyrelsen vil derfor in-
denfor nærmeste fremtid få invitation til et sådant møde.  
 
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 
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efterretning. 
   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund og Natalie Meyer deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  07.09.2022 

 
  

 

8 Udtalelse til budgetforslag 2023 -2026 
 

  07.09.2022 
Sagsnr. 

22/11958
    

 
Resumé  

 

Der er udsendt forslag til budget 2023-2026, hvortil der skal afgives udtalelse senest 
den 05.09.2022. 
Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Khaled Mustapha, har på vegne af be-
styrelsen afgivet udtalelse. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Formand for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, Khaled Mustapha, har på vegne af be-
styrelsen afgivet udtalelse til budgetforslag for perioden 2023-2026, idet forslag til 
udtalelse forinden blev udsendt til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. 
 
Udtalelse 
Overordnet set er vi i bestyrelsen positive overfor, at der lægges op til prioritering af 
børne- og ungeområdet. Vi håber i den sammenhæng, at de ekstra midler bruges på 
medarbejdergrupper og frontpersonale, der er i direkte kontakt med børn og unge, 
og særligt når det gælder børn og unge med særlige behov. En opmærksomhed 
som Bestyrelsen for Ung i Rudersdal allerede har sat fokus på.  
 
I en tid, hvor flere og flere unge oplever mistrivsel, er det vigtigt, at Kommunalbesty-
relsen styrker Ung i Rudersdals ungemiljøer, såsom mulighed for endnu flere aktivi-
teter i Fløjen i Birkerød, der løfter en væsentlig socialpædagogisk opgave, selvom 
tilbuddet er et breddetilbud.     
 
Da der i forslaget lægges op til besparelser i Kulturområdet, bør man således huske 
på, at der også i Kulturområdet arbejdes målrettet med børn og unge. 
 
Ungemiljøet Vedbæk Klubhus’ projektperiode og budget udløber ved udgangen af 
2022, og derfor er der brug for, at der tilføres en økonomisk ramme, der sikrer, at 
klubben kan fortsætte under nuværende fysiske rammer og på sigt vil kunne tilbyde 
bedre rammer i form af udvidede åbningstider. Status på Vedbæk Klubhus blev drøf-
tet i Kultur- og Fritidsudvalget lige før sommerferien, og her var der opbakning fra 
alle partier. Desuden er de partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, enige i, at 
der skal findes finansiering til en permanent løsning i forbindelse med budgetfor-
handlingerne for 2023.  Skolebestyrelsen på Vedbæk Skole støtter op om klubben, 
og at tilbuddet gøres permanent.  
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Ung i Rudersdals bestyrelse har to ønsker: 
 

1. Ung i Rudersdals budget øges med 1 million i 2023 til drift af Vedbæk Klub-
hus og til aktiviteter i Fløjen i Birkerød.  

 
2. Ung i Rudersdal får tilført 2 millioner i 2024 til særlige tiltag for unge, der har 

svært ved at finde fodfæste i skole, fritidstilbud og job, og som hænger meget 
ude på gaden med alvorlige konsekvenser for dem selv, deres familier og lo-
kalsamfundet.      

 
Vedlagt dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal den 31.05.22: 
Beslutning i BUR vedr. budget 2023-2026. 
 
 
På vegne af Bestyrelsen for Ung i Rudersdal 
Khaled Mustapha 
Formand 
  

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 07.09.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Per Vangekjær, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund og Natalie Meyer deltog 
ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  07.09.2022 

 
  

 

9 Budgetopfølgning  
 

  07.09.2022 
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. 31.08.2022 viser en forbrugsprocent på 60 % 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 66,67 % 
Status er, at budgettet er overholdt. 
 
 
 
Budgetopfølgning pr. 
31.08.2022  

Periodens 
forbrug 
jan.-aug. 
2022 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

For-
brugs 
% 

  Udgiftsba-
seret 

Udgiftsba-
seret 

Udgiftsba-
seret 

Udgifts-
baseret 

Profitcenter DKK DKK DKK   
Samlet resultat 10.645.441 17.741.500 7.096.058 60,0 
Ledelse og administra-
tion 

1.640.746 2.350.000 709.253 69,8 

Sekretariat 1.824.817 3.593.500 1.768.683 50,8 
Sociale indsatser 1.639.023 2.450.000 810.977 66,9 
Fritidsundervisning 968.326 1.830.000 861.673 52,9 
Ferieaktiviteter -113.830 75.000 188.831 -151,8 
Arrangementer/Musik 
og performance 

859.334 1.420.000 560.666 60,5 

Distrikt Nærum 1.402.983 2.493.000 1.090.017 56,3 
Distrikt Holte 974.002 1.672.000 697.997 58,3 
Distrikt Birkerød 1.450.038 1.858.000 407.961 78,0 

 
 

   

 
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 07.09.2022 

 

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

   

 
  


