
 

 

BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  
 
  

Åben  
 
  

Mødested Kulturcenter Mariehøj 
Mødelokale ”Backstage” 

  

Mødedato  Torsdag den 24. november 2022 

  

Mødetidspunkt  Kl. 17.00-20.00 

  

Medlemmer Khaled Mustapha (Kommunalbestyrelsen (L)) 
Jacob Netteberg (Kommunalbestyrelsen (B)) 
Per Vangekjær (Arbejdsgiverne) 
Marlene Dalskov (Arbejdstagerne) 
Eric Beran (Forældrene) 
Maria Kirkebæk Rasmussen (Forældrene) 
Alexander Foged (Brugerne) 
Martha Fogh Duelund (Brugerne) 
Natalie Meyer (Brugerne) 
Dorte Griffens (Medarbejderne) 
Sabine M. Christensen (Repræsentant Folkeoplysningsudvalget) 

  

Fra forvaltningen Birgit Hoé Knudsen 
Gitte Næsbøl Magnus 
Rasmus Lind Jensen 
Annemarie Milbregt 
  

 
Mødekalender 2022   
 

  
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 17.00-20.00 Introduktion til Ung i Rudersdal 

Mandag den 21. marts 2022 kl. 17.00-19.00 Ordinært møde 

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 17.00-20.00 Ordinært møde 

Onsdag den 7. september 2022 kl. 17.00-20.00 Ordinært møde 

Torsdag den 24. november 2022 kl. 17.00-20.00 Ordinært møde 

 



 

2/25 

 
BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  24.11.2022 
 
 
 
Indholdsfortegnelse  
 

Punkt nr.  Side  

 

Bilagsoversigt 3 

1 Meddelelser 4 

2 Forslag til mødeplan for 2023 6 

3 De unge fortæller 8 

4 De pædagogiske medarbejdere fortæller 10 

5 Kommunikation og formidling 14 

6 Trivselstopmøde 16 

7 Tilbud til unge med særlige behov 18 

8 VM i Qatar og Ung i Rudersdal 20 

9 Budgetaftale 2023-2026 - konsekvenser for Ung i Rudersdal 22 

10 Budgetopfølgning 24 

 
 
   



 

3/25 

BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  24.11.2022 
 
 
 
Bilagsoversigt  

Punkt nr.   

 
 

4.  De pædagogiske medarbejdere fortæller 
   1.  Bilag - Kommunikation på Aula.docx (197083/22)  

 

 
5.  Kommunikation og formidling 

   1.  Kommunikationsplan nov. 2022.pdf (208292/22)  
 

 
6.  Trivselstopmøde 

   
1.  Trivselstopmøde - katalog til deltagere.pdf (196819/22)  
2.  Trivselstopmøde - overblik over drøftelser, tilbud og ønsker.pdf (199458/22)  
  

 
 
 
  



 

4/25 

 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  24.11.2022 

 
  

 

1 Meddelelser  
 

  24.11.2022 
Sagsnr. 
22/834

    

 
Resumé  

 

”Pilot for dit barn” – Oplæg for teenageforældre 
Mandag den 21. november er der arrangeret et oplæg for Rudersdal Kommunes 
teenageforældre i samarbejde med psykolog, forfatter og oplægsholder Ulla Dyrløv  
Ud fra overskriften ”Hvor meget må vi bestemme over vores børn” bliver forældrene 
klædt på til den gode og konstruktive dialog med deres teenager.  
Arrangementet afholdes på Nærum Gymnasium med et forventet antal deltagere på 
250.  
 
Omorganisering af det pædagogiske område 
Ung i Rudersdal har valgt at gennemføre en omorganisering på det pædagogiske 
område. Dels ud fra en betragtning om at benytte vores personaleressourcer og 
kompetencer bedst muligt i forhold til organisationens kerneopgave, men også for at 
imødegå den stigende rekrutteringsudfordring indenfor pædagogfaget generelt. Om-
organiseringen får ikke ansættelsesmæssige konsekvenser for noget personale og 
kan foretages inden for rammerne af Ung i Rudersdal egen organisering og MED-
system. De væsentligste ændringer i omorganiseringen indbefatter, at tre medarbej-
dere får nye funktioner og tjenesteder, og to medarbejdere bliver sat op i tid. En en-
kelt medarbejder går ned i tid efter eget ønske. Derudover ansættes der to nye med-
arbejdere til Fløjen i Birkerød, en ny afdelingsleder og en ny pædagog.  
Det betyder, at Villaen i Holte, Gården i Nærum og Klubhuset i Vedbæk fremover le-
des af én afdelingsleder, og der frigøres mere pædagogisk tid til de enkelte teams i 
husene. 
Ændringerne træder i kraft over de kommende to måneder og afhænger af, om de to 
opslåede stillinger bliver besat i første omgang, eller om de skal genopslås. Tidslin-
jen er for nuværende, at de to stillinger besættes fra 1. januar 2023, hvorefter alle 
elementer af organisationsændringen er trådt i kraft. 
 
Halloween i Birkerød 
Personalet fra Fløjen i Birkerød og en gruppe på 15 unge i alderen 12-19 år fra for-
skellige skoler, har sammen med teknisk chef i Administrationscenteret i Birkerød og 
Rudersdal Betjentene, skabt et ”Haunted House”, som havde åbent for alle kommu-
nens borgere fredag den 28. oktober. 
 
Fløjens i Birkerøds perspektiv og hovedformål var, at de unge skulle være medska-
bende under hele forberedelsesprocessen samt under afviklingen, og at øge kend-
skabet til vores kollegaer i Administrationscentret. Fløjens pædagogiske værdier 



 

5/25 

centrerer sig om at aktivere og motivere de unge igennem deltagelse og samska-
belse i aktiviteter. I processen opstod en høj grad af social læring og ejerskab i kraft 
af, at de unge skabte noget sammen i en foranderlig ungegruppe, hvor de ikke nød-
vendigvis i forvejen havde noget kendskab til hinanden. Dette pædagogiske fokus 
udfordrede også samarbejdet med personalet i Administrationscentret, som er vant 
til at lave Haunted House uden ungeinvolvering. Der var derfor enighed om at for-
dele arbejdet, så Fløjen stod for den første halvdel af ”Haunted House”, og persona-
let i Administrationscentret havde den sidste halvdel. 
Afviklingen gik fantastisk, og ca. 450 borgere fandt igennem ”Haunted House”. Både 
Gården i Nærum og Villaen i Holte var på besøg med ungegrupper, og der var gene-
rel stor opbakning til projektet. Det er bestemt Fløjens opfattelse, at alle i projektet 
har fået noget ud af det, og vores relation til kollegaerne i Administrationscentret er 
blevet styrket. 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 24.11.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog meddelelserne til efterretning. 
 
Eric Beran, Marlene Dalskov, Maria Kirkebæk Rasmussen, 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  24.11.2022 

 
  

 

2 Forslag til mødeplan for 2023  
 

  24.11.2022 
Sagsnr. 
22/836

    

 
Resumé  

 

Forvaltningen fremlægger forslag til mødeplan for 2023. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til godkendelse. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal holder fire faste møder årligt, hvortil kommer even-
tuelle ekstraordinære møder. 
 
Forvaltningen foreslår, at bestyrelsen holder møder efter følgende mødeplan i 2023: 
 
Mandag den 6. februar 2023 kl. 17.00-20.00 
Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 17.00-20,00 
Torsdag den 31. august 2023 kl. 17.00-20.00 
Torsdag den 23. november 2023 kl. 17.00-20.00  

    
 

Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 24.11.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal godkendte mødedatoerne i februar og maj måned i 
mødeplanen for 2023.  
De foreslåede mødedatoer den 31. august 2023 og 23. november 2023 ændres til 
den 7. september 2023 og den 29. november 2023. 
 
 
 
 
 
 
Ny mødeplan 2023: 
 
Mandag den 6. februar 2023 kl. 17.00-20.00 
Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 17.00-20,00 
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Torsdag den 7. september 2023 kl. 17.00-20.00 
Onsdag den 29. november 2023 kl. 17.00-20.00 

 
Eric Beran, 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  24.11.2022 

 
  

 

3 De unge fortæller  
 

  24.11.2022 
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 24.11.202 2 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Alexander Foged fortalte, at han havde været med Khaled Mustapha og Knud Skad-
borg på Birkerød Skole i forbindelse med 8. klassernes emneuge om unges frie tid. 
Det havde været rigtig spændende og var en god måde at lade unge udtrykke sig 
på. 
Et af de projekter, som de unge havde nævnt, var et projekt på Rudegaard Stadion – 
skole-OL på tværs af kommunen.  
Alexander har holdt møder med ungechefen om ungeråd, og hvordan det kunne se 
ud – hvilket format, hvilken form? Er kommet et godt stykke vej i processen med 
nogle gode snakke. Der arbejdes videre med projektet, og fokus ligger på, at det 
skal være et ungeråd, der reelt har en stemme. 
 
Eric Beran, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund og Natalie Meyer deltog ikke i 
behandlingen af punktet. 

   

 



 

9/25 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  24.11.2022 

 
  

 

4 De pædagogiske medarbejdere fortæller  
 

  24.11.2022 
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  

 

Fløjen i Birkerød 
Der er fortsat højt aktivitetsniveau med de nye 6. klasser i Fløjen. Opgaven med at 
vænne de unge til mere frihed og dermed mere ansvar opleves som lidt større end 
de foregående år. Det mærkes tydeligt, at de unge under corona har været samlet i 
små enheder, så der er en socialisering i større tværgående grupper, som er en ty-
delig opgave nu. Derfor er skolesamarbejdet, samarbejdet med gadeteamet og for-
ældrekontakten i en del tilfælde, forstærket.  
 
Der har været et tværgående samarbejde med Vedbæk Klubhus om en fodboldtur til 
Parken og en storkamp mellem FCK og AGF. I alt 18 unge var med to voksne afsted 
og havde en herlig tur, hvor de unge fandt sammen på tværs af klubberne, og der 
blev god anledning til det relationelle arbejde med de unge. 
 
Endnu en hyttetur var igen en kæmpe succes. I efterårsferien gik turen med 20 unge 
til Søllerødlejren på Odden med fiskeri, bål, gysere og udflugter til bl.a. Århus. En 
fantastisk mulighed for god integration på tværs af årgange, skoler og klasser. 
 
Fløjens FiskeKlub er et rent tilløbsstykke efterhånden, og det har været nødvendigt 
at fastlægge et program med tilmelding og en lille brugerbetaling for at kunne styre 
det i forhold til, at det er en enkelt pædagog, der står for det. De unge kommer fra 
alle dele af kommunen for at være med i dette fællesskab og en aktivitet, der tilbyder 
en analog aktivitet med ro og fordybelse, der står i kontrast til en mere højspændt, 
digital og præstationspræget hverdag. 
 
Den ældre gruppe er faldet en del til ro over den senere tid. I forbindelse med den 
kommende omstrukturering vil der endnu engang blive taget et kig på, hvad et me-
ningsfuldt tilbud til denne målgruppe skal være. 
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Den 14. november blev den første ”Styrk Fællesskabet”-dag afholdt i Fløjen. Dagen 
involverede Ung i Rudersdals musikkonsulent og Performancehuset, og personale 
fra Fløjen overtog den sociale pejling for at styrke kendskabet, genkendeligheden og 
sammenhængskraften mellem Fløjen og de unge. 
 
Den kommende tid vil byde på LAN, skøjtetur og juleaktiviteter for både de yngre og 
de ældre. 
 
Gården i Nærum 
Gården er i øjeblikket godt besøgt af 6. klasser, 8. klasser og 9. klasser. 7. klasserne 
deltager hovedsagelig i særlige events, workshops og ture.  
 
Daglige aktiviteter og ture planlægges som udgangspunkt efter ønske fra de unge, 
men også ud fra erfaringer med, hvad de unge gerne vil. Fredagene bruges i samar-
bejde med Villaen i Holte med målrettede aktiviteter og events. Det betyder i praksis, 
at fredagstimerne fra de to ungemiljøer samles, for derved at kunne lave enkelte 
større og mere ressourcekrævende aktiviteter. 
De næste planlagte fredage byder på Bumper Ball, en fællesspisning og en 
sleepover, som 8. klasserne har ønsket sig. 
 
På Gården er der mange forskellige mennesker og aktiviteter i huset, og Gården fun-
gerer til tider som et kulturhus i miniformat. 
To gange om ugen kommer Ung i Rudersdals ukrainske medarbejder Anna og har 
stor succes med at lave aktiviteter for en større gruppe ukrainske unge. Ud over at 
lave forskellige aktiviteter på Gården, arrangerer Anna også udflugter med fokus på 
kunst og kultur, blandt andet til Glyptoteket og kunstmuseet Louisiana. Det opleves, 
at de unge ukrainere begynder at komme på Gården de dage, hvor Anna ikke er der, 
men at de forsat er mest trygge ved at deltage i aktiviteter, som Anna faciliterer. 
  
Fritidsundervisningsholdene på Gården er kommet godt i gang og ligger primært om 
tirsdagen med Kokkeskole, Yoga, E-sport og Bordrollespil, og der er i øjeblikket des-
uden en del workshops i weekenderne med blandt andet bagning og julegaveværk-
sted. 
 
I øjeblikket låner Frivilligcentret lokaler på Gården til lektiehjælp for flygtninge, og der 
kommer mange både voksne, børn og unge for at have et fællesskab.  
Der kommer børnehaver, foreninger og skoler i sportshallen hver formiddag. Alt 
dette betyder, at rigtigt mange borgere har glæde af Gården.    
 
Lige nu lægges der meget energi og fokus på Styrk Fællesskabet-dage (trivsels-
dage) for 7. klasserne fra Trørødskolen, Vedbæk Skole og Ravnholm Skole.  
Det er en skoledag på Gården, hvor der er planlagt forskellige aktiviteter for klas-
serne.  
På dagen har eleverne social pejling med SSP, og sammen med det pædagogiske 
personale og gadeteamet laver eleverne forskellige øvelser som understøtter og ple-
jer fællesskabet i klassen. 
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De unge og lærerne er glade for trivselsdagen. Dagen udvikler desuden Gårdens 
samarbejde med lærerne, der oplever Gården i fuld aktivitet, og sammen med læ-
rerne opnås en forståelse af, hvem de unge er, og hvordan trivslen er i de enkelte 
klasser 
 
Villaen i Holte 
Efter en hektisk start på året er søgningen til Villaen stilnet lidt af. Der er en fast 
kerne af brugere fra 6. og 7. årgang, der kommer flere gange om ugen og som også 
deltager flittigt på ture ud af huset. De kommer for at koble af og ”tanke op” i køkke-
net og baren, inden de går til træning. Der er stadigvæk fokus på, hvordan tingene 
fungerer, når man går i klub. Specielt oprydning efter sig selv er svær. 
 
I øjeblikket er der fokus på krea-aktiviteter. Der er flere af de unge, der gerne vil lave 
julegaver. Derudover arrangeres der større aktiviteter to til tre gange om måneden. 
Det kan både være i huset f.eks. LAN, film eller hyggeaftener - nogle gange åbne for 
alle, andre gange for målrettede grupper, eller ture ud af huset; til escaperoom, 
svømmehal, disc golf, skøjtetur eller airtrix. De unge inddrages så meget som muligt 
i planlægningen, både af de daglige aktiviteter og turene ud af huset. 
 
Der har været en del samarbejde med Ung i Rudersdals øvrige ungemiljøer med be-
søg i hinandens klubber eller fælles udflugter. Senest var en gruppe unge på besøg i 
Birkerød med en tur på McDonald og derefter det store gys i kælderen på Admini-
strationscentret, hvor Fløjen, i samarbejde med rådhusbetjente i Administrationscen-
teret, havde lavet et flot og uhyggeligt Haunted House. 
 
Villaen har afviklet et enkelt ”Styrk Fællesskabet” for to 7. klasser fra Skovlyskolen. 
Det var en hektisk dag med pejling, samarbejde og fællesskab. Alle elever fik hilst på 
Gadeteamet, som fortalte om deres arbejde, og som fik mange nysgerrige spørgs-
mål. 
 
Udenfor Villaens normale åbningstid sker det ofte, at foreningerne på Rudegaard og 
vores lokale folkeskoler besøger os eller låner lokalerne. Det er et samarbejde, der 
hele tiden udvikler sig. 
 
Resten af november og december måned byder på en tur til Airtrix, en fredag aften 
for pigerne på 7. årgang, med fokus på en styrkelse af relationerne til dem, flere 
krea-aktiviteter samt en julemiddag med and, flæskesteg, risalamande og pakkeleg 
med alt, hvad der hører sig til. 
 
Vedbæk Klubhus 
Vedbæk klubhus er fortsat velbesøgt af primært 6. og 7. klasser fra Vedbæk Skole. 
De unge tager godt imod aktiviteterne, både de planlagte aktiviteter såvel som de 
aktiviteter, der opstår spontant. I september og oktober har der været flere planlagte 
udflugter, blandt andet ture til København, Superligakamp i Parken og Laserdome i 
Helsingborg. Der er også stort fokus på daglige aktiviteter i huset, som de unge lige-
ledes benytter sig af i stor stil og som de selv er med til at planlægge. 
 
De to medarbejdere, der er ansat i Vedbæk Klubhus er studerende, hvilket gør deres 
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ansættelser hos Ung i Rudersdal midlertidige, da deres studier ændrer skemaer i 
forbindelse med skiftende forelæsninger og praktikperioder. Derfor arbejdes der på 
at få en midlertidig bemanding i huset på plads frem til sommerferien. Efter sommer-
ferien sigtes der efter at få fastansat en tovholder for klubhuset, som kan sikre en 
kontinuitet i det pædagogiske tilbud og samarbejdet med eksterne samarbejdspart-
nere. 
 
Aulaadgang til ungemiljøerne 
Med Skoleområdets velsignelse har Ung i Rudersdal nu fået adgang til Aula på 
samtlige skoler omkring Nærum, Holte og Vedbæk (Birkerød mangler endnu). 
Denne Aula-adgang bruges aktivt til at sende relevant information ud til forældrene 
én gang om måneden. Der informeres blandt andet om, hvilke aktiviteter der er på 
programmet i de lokale ungemiljøer, og beskederne indeholder direkte links til tilmel-
ding på de aktiviteter, der kræver det. Informationen er udvalgt efter, hvad der er 
mest relevant for den enkelte skole. Det er et højt serviceniveau, som vi løbende for-
søger at evaluere effekterne af. 
Derudover lægges daglige aktiviteter på ungemiljøernes egne instagramprofiler, hvor 
den primære kommunikation med brugerne foregår. 
Eksempel på en månedsbesked på Aula vedlagt som bilag. 

   

 Bilag  
1 Bilag - Kommunikation på Aula.docx
  

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse  i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 24.11.2 022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og kvitterede for det gode 
indblik i ungemiljøernes dagligdag, som beretningerne er med til at give. 
 
Gitte Magnus orienterede om, at Gården – i forbindelse med ombygning af Ravn-
holm Skole – skal huse to 8. klasser vinter/forår 2023. 
 
Eric Beran, 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  24.11.2022 

 
  

 

5 Kommunikation og formidling  
 

  24.11.2022 
Sagsnr. 

22/15764
    

 
Resumé  

 

På baggrund af en interesse for Ung i Rudersdals kommunikationsstrategi og kom-
munikationsplan, vil denne blive præsenteret for Ung i Rudersdals bestyrelse med 
henblik på at give en indsigt i, hvilke kriterier Ung i Rudersdal kommunikerer og ar-
bejder ud fra. Herunder præsenteres et overblik over de kommunikationskanaler, 
som Ung i Rudersdal benytter samt overvejelser omkring målgrupper, formål, tone 
og ressourcer for disse.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Portofolien af opgaver, som Ung i Rudersdal skal løse, er af forskelligartet karakter, 
hvorfor det også kræver en forskelligartet kommunikationsindsats for hvert opgave-
spor. Dermed består kommunikationsopgaven af mange aspekter, lag og hensyn i 
forhold til målgrupper, kanaler, budskaber og ressourcer. Dertil kommer en generel 
tilpasning til et medielandskab, der er i konstant forandring og en ungemålgruppe, 
der er flygtig og utilregnelig i deres digitale adfærd. Med afsæt i kommunikationsop-
gavens kompleksitet er der udarbejdet en kommunikationsstrategi og kommunikati-
onsplan for Ung i Rudersdal.  
 

   

 
Bilag  
1 Kommunikationsplan nov 2022.pdf 
  
  

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 24.11.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udtrykte stor tilfredshed 
med kommunikationsplanen. 
 
Præsentationen vedhæftes referatet. 
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Eric Beran, 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  24.11.2022 

 
  

 

6 Trivselstopmøde  
 

  24.11.2022 
Sagsnr. 

22/15766
    

 
Resumé  

 

Den 26. oktober 2022 var Ung i Rudersdal vært for et ”Trivselstopmøde”. Det sam-
lede i alt 79 fagpersoner, der til daglig arbejder med rådgivning af unge og bekæm-
pelse af stigende mistrivsel. Der var deltagelse fra henholdsvis Nærum og Birkerød 
Gymnasium, alle folkeskoler, Social og Sundhed, Børn og Familie, Beskæftigelse, 
Frivilligcenteret og Ung i Rudersdal. 
Formålet med mødet var at skabe et bredere kendskab til hinandens indsatser, til-
bud og udfordringer med henblik på at etablere samarbejde på tværs, give bedre 
rådgivning til unge og bruge de ressourcer, der er til rådighed mere aktivt og effek-
tivt.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Trivselstopmødet var arrangeret i et samarbejde mellem Ung i Rudersdal og en re-
præsentant fra henholdsvis Social og Sundhed og Strategi og Organisationsudvik-
ling.  
Mødet var struktureret som et halvdags temamøde, hvor deltagerne arbejdede i 
tværfaglige grupper om fire forskellige cases omhandlende unge i mistrivsel. I fæl-
lesskab kortlagde grupperne de forskellige aktører og tilbud til unge i den specifikke 
situation. Hvem har ansvaret for at spotte og reagere på mistrivsel? På hvilket tids-
punkt? Og hvilke muligheder og udfordringer er der i forhold til at yde hjælp, og hvad 
ville vi ønske, at vi var i stand til at tilbyde? 
 
Der blev i løbet af dagen fremlagt ønske om: 
 

• Et bedre samarbejde mellem aktører særligt omkring overgangene i ung-
domslivet, herunder i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, fra 
hjemmeboende til udeboende, fra uddannelse til job og fra barn til myndig  
 

• Et større overblik over hinandens tilbud, bl.a. i form af udvidelse af platfor-
men samarbejdsguiden.rudersdal.dk/, webinarer om hinandens fagområder, 
et (online) katalog eller lignende samt en gentagelse af trivselstopmødet 
 

• Vidensdeling og sparringsmuligheder inden for specifikke problemstillinger, 
eventuelt i form af temamøder med en ekspert  
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• Et system for fælles onboarding, hvor nye medarbejdere bliver introduceret til 
kommunens fagområder og mulighed for samarbejder. 

 
Initiativet til at samles til Trivselstopmøde mødte bred opbakning og har fået mange 
positive tilbagemeldinger. Der er skabt et momentum for at sætte flere skibe i søen i 
forhold til samarbejde på tværs af fagområder og institutioner, som vi ønsker at un-
dersøge, hvordan vi kan gå videre med. 
 
Som bilag findes det katalog, som alle deltagere fik udleveret på dagen. Her ses pro-
grammet, resumé af de udfordringer og ønsker, som hvert område havde budt ind 
med på forhånd, beskrivelse af sammenhængen mellem forskellige former for mistri-
vselsrelateret adfærd samt de fire cases.  
 

   

 

Bilag  
1 Trivselstopmøde - katalog til deltagere.pdf 
2 Trivselstopmøde - overblik over drøftelser, tilbud og ønsker.pdf 
  
  

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal  (BUR) den 24.11.2022  

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning og udtrykte stor anerken-
delse for, at Ung i Rudersdal påtager sig opgaven med at arrangere et møde, der in-
volverer fagpersoner på tværs af kommunen. 
 
Eric Beran, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund, Natalie Meyer og Per Vange-
kjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  24.11.2022 

 
  

 

7 Tilbud til unge med særlige behov  
 

  24.11.2022 
Sagsnr. 

22/15776
    

 
Resumé  

 

På baggrund af forældredialog, hvor der blev udtrykt ønske om særlige tilbud målret-
tet en gruppe af sårbare unge, har Ung i Rudersdal, i et projektformat, siden som-
merferien, arbejdet for at tilbyde aktiviteter målrettet unge med særlige behov i alde-
ren 12–18 år.  
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Ung i Rudersdals tilbud er som udgangspunkt et breddetilbud, men der afprøves i en 
tidsafgrænset periode at høste nogle erfaringer med særlige målrettede tilbud for 
unge med særlige behov.  
 
Til projektet er der etableret en projektgruppe i Ung i Rudersdals sekretariat samt 
ansat en borger på deltid, der aktuelt var i jobafklaringspraktik i sekretariatet.  
 
Projektet er ikke meldt officielt ud som et offentligt tilgængeligt tilbud, men er formid-
let videre af forældre i forældrenetværk. Dette afstedkom en interesseliste med 11 
unge, der ønskede at kunne deltage i en fritidsaktivitet. 
 
Projektet startede op med en kortlægning af de tilmeldtes interesseområder og skå-
nebehov. Siden er yderligere fem unge blevet tilføjet listen. 
 
På baggrund af de indhentede informationer har tovholder udarbejdet en samlet 
oversigt med alle relevante kontaktdetaljer, interesser, diagnoser, ønsker og skåne-
hensyn. Ud fra disse data er der på bedste vis forsøgt at matche ønsker med aktivi-
teter og udbyde hold, som de unge har lyst til at deltage på.  
 
Det er hensigten at tilbyde korte forløb med små hold med max. fem til seks delta-
gere. En aktivitet kan være bagning i køkkenet på Gården i Nærum, E-sport, biograf-
tur til Lyngby, træklatring ved Villaen, bordrollespil, syning og sølvværksted.  
 
Personalet, der står for aktiviteterne, er ikke nødvendigvis uddannede pædagoger, 
men medarbejdere, der i forvejen er ansat som fritidsundervisere eller pædagogisk 
personale i ungemiljøerne. De har alle en særlig interesse indenfor et eller flere spe-
cifikke fag og har samtidig pædagogisk erfaring i arbejdet med unge generelt. 
 
Projektgruppen taler løbende med underviserne om, hvordan de oplever de unges 
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deltagelse i de nye fællesskaber, om dynamikken på holdene og eventuelle udfor-
dringer. Da underviserne har stor erfaring i arbejdet med unge, har de god viden om, 
hvordan de skaber trygge rammer for deltagerne. De har stor fokus på at få inviteret 
de unge med ud i f.eks. caféen, således at de får styrket deres tilhørsforhold til det 
givne ungemiljø og får skabt en vej ind i det samlede fællesskab blandt de øvrige 
unge. 
 
Vi holder løbende forældrene orienteret om nye tilbud og minder om ledige pladser 
på eksisterende hold. For dels at få indsigt i de unges oplevelse af holdene og for at 
kunne tilrette og imødekomme de flestes ønsker, har vi sideløbende tæt dialog med 
forældrene. Vi får meget positive tilbagemeldinger og udtrykt taknemmelighed over 
for dette nye tiltag og indsatsen.  
 
Efter en måneds forløb har vi pt. 15 holdtilmeldinger fordelt på nedenstående hold: 
 

• Klatreforløb 
• Brætspilscafé 
• MTB i Rude Skov 
• Krea-forløb – syning 
• Lave egne fingerringe i sølv 
• Julebag og bjældeklang 

 
Ung i Rudersdal fortsætter projektet frem til foråret, hvor der laves en samlet evalue-
ring. 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 24.11.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Eric Beran, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund, Natalie Meyer og Per Vange-
kjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  24.11.2022 

 
  

 

8 VM i Qatar og Ung i Rudersdal  
 

  24.11.2022 
Sagsnr. 

22/16191
    

 
Resumé  

 

Der afvikles pt. VM i Qatar. Turneringen har afledt bred debat om, hvordan man støt-
ter eller ikke støtter turneringen. Rudersdal Kommune har i den forbindelse valgt 
ikke at lave offentlige arrangementer.  
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

Rudersdal Kommune har valgt, at der ikke laves offentlige kommunale VM-arrange-
menter.  Samtidig er der også anerkendelse for, at VM har stor betydning for mange 
mennesker og fællesskaber. 
 
For Ung i Rudersdal er fodbold lig med fællesskaber. Det gælder også i forhold til at 
se landsholdets kampe under VM i Qatar. Der vil derfor være nogle af kampene, der 
vises i ungemiljøerne, når det giver mening i forhold til det øvrige program og de un-
ges efterspørgsel.  
 
Ung i Rudersdal tager ikke stilling til problematikkerne i denne sag, men er bevidste 
om udfordringerne. Fokus ligger på at samle unge på tværs i fællesskaber om noget, 
der forener og som samtidig naturligt giver mulighed for at drøfte dilemmaer som 
menneskerettigheder, fattigdom, kvindesyn og meget mere.  
 
Første planlagte arrangement foregår i Villaen sammen med foreningen FC Holte 
den 30.11.2022. 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 24.11.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Eric Beran, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund, Natalie Meyer og Per Vange-
kjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  24.11.2022 

 
  

 

9 Budgetaftale 2023 -2026 - konsekvenser for Ung i Rudersdal  
 

  24.11.2022 
Sagsnr. 

22/15774
    

 
Resumé  

 

Afledt det vedtagne budget for 2023-2026, er det endt således ud, at Ung i Ruders-
dal fra 2024 skal effektivisere for 285.000 kr. på administrative opgaver. 
 
Sagen forelægges Bestyrelsen for Ung i Rudersdal til orientering. 
 

   

 
Sagsfremstilling  

 

I den af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetaftale for perioden 2023-2026, ligger 
der en beslutning om, at det samlede kulturområde skal spare 5,6 millioner kroner. 
Heraf er Ung i Rudersdals andel 285.000 kr.  
Besparelserne generelt på Kulturområdet skal effektueres med start fra 2023, og for 
Ung i Rudersdal senest 2024. Administrative opgaver defineres i Ung i Rudersdal 
som de opgaver, alle medarbejdere på sekretariatet varetager. Det er således ikke 
begrænset til de opgaver, der for nuværende varetages ved de to administrative del-
tidsmedarbejdere. 
 
Afledt af de først varslede og senere besluttede aktuelle kommende besparelser, har 
UiRMED løbende været holdt orienteret. Ved sidste møde besluttede UiRMED en 
procesplan for håndtering af forløbet, der tager højde for kriterievalg, såfremt det får 
ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejdere. 
 
Foruden besparelserne på 285.000 kr., har Ung i Rudersdal fået tildelt en budgetfor-
højelse på 350.000 kr. årligt til en permanent finansiering af tilbuddet i Klubhuset 
Vedbæk. 
 

   

 
Indstilling  

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

   

 
Vedtagelse i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) den 24.11.2022 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning. 
 
Eric Beran, Marlene Dalskov, Martha Fogh Duelund, Natalie Meyer og Per Vange-
kjær deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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 BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) 
Dagsorden med vedtagelser  24.11.2022 

 
  

 

10 Budgetopfølgning  
 

  24.11.2022 
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. 31.10.2022 viser en forbrugsprocent på 77,2 % 
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 83,33 % 
Status er, at budgettet overholdes. 
 
 
Budgetopfølgning 
31.10.2022 

 

Periodens 
forbrug 
JAN - OKT 
2022 

Korrigeret  
budget 

Rest korr. 
budget 

For-
brugs 
% 

Samlet resultat 13.696.068 17.741.500 4.045.432 77,2 
Ledelse og administration 1.993.025 2.350.000 356.975 84,8 
Sekretariat 2.253.710 3.523.500 1.269.790 64,0 
UIR Ukraine udgifter 1.399   -1.399 X 
Sociale indsatser 2.024.703 2.450.000 425.297 82,6 
Fritidsundervisning 1.386.118 1.830.000 443.883 75,7 
Ferieaktiviteter 73.490 75.000 1.510 98,0 
Arrangementer/Musik og 
performance 

999.332 1.490.000 490.668 67,1 

Distrikt Nærum 1.922.933 2.493.000 570.067 77,1 
Distrikt Holte 1.188.135 1.672.000 483.865 71,1 
Distrikt Birkerød 1.853.224 1.858.000 4.776 99,7  

  
 

 

  
 

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 24.11.2022 

 

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

   

 
  


