
 

 

 

 

 
 

Dagsorden og referat 
 

 

  

Dato: 13/2-19 Kl. 17-19.30 Sted:  

Suldrup Skole 

Hjedsbækvej 289 

9541 Suldrup 

 

Emne: Bestyrelsesmøde ( m. en sandwich) Mødedeltagere: Jesper, Helle, Peter, Kasper, Bruno, Kristine, Trine og Jens  

Afbud: Kim, Ungerådet 

Referent: Trine 

Formål med mødet:   

Orientering, opfølgning, refleksion, udarbejdelse af 

principper og beslutningstagen 

Forbered:  

Læs dagsorden  

Anvendelse af mødets resultat:   

Referatet ligger efter godkendelse på RU’s hjemmeside. 

Medbring:   

Dagsorden  

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Emne 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi 

emnet/ hvem indleder 

punktet) 

Varighed 
Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Velkomst   Jesper indleder 5 min. Orientering om, at ungerådet ikke deltager, da der er sammenfald med ungerådsmøde, 

hvor der skal udarbejdes en film til borgermøde den 16/3 

2.  Godkendelse af 

dagsorden og  
referat fra sidste 

møde (se bilag 5) 

Godkende/ikke-godkende Jesper indleder  Referat godkendt. Punkt 4 udgår af dagsordenen på grund af afbud fra ungeråd. 

Dagsorden godkendt. 

3.  Økonomi – 

afslutning af 2018 

Fremhæve nøgletal fra 2018 

(bilag 1) 

Enkelte tal fremhæves, og der 

kan rettes spm. Vi vender på 

mødet i april tilbage til 

statistikken i arbejdet med 

udbud af aktiviteter til 

efterårssæsonen 

15 min. Bilag 1 fungerer som supplement (med nøgletal) til julekortet (en narrativ beretning) 

og udgør tilsammen beretning til bestyrelsen om årets gang i ungdomsskolen. Jesper 

fortæller, at julekortet blev vel modtaget af byrådet, da det blev uddelt på byrådsmøde 

inden jul.  

Jens gennemgår nedslag fra bilag 1, herunder lavt sygefravær, samt orienterer om, at 

vi er startet budget 2019 i 0. Der var oprindelig forventet et merforbrug på 300.000 

på grund af manglende driftmidler til Ungecenter Nord, men på baggrund  

 

 



 

 

 
 

 

 

af et forbrugsstop i efteråret 2018 endte vi med et merforbrug på 200.000. De 

200.000 er efterfølgende tilført fra CSKF. 

Endvidere blev det gennemgået, hvordan vores aktiviteter har fordelt sig i 2018. 

Aktivitetesoversigten er inddelt i farvekoder, som har til formål at bidrage til 

prioriteringsdrøftelser på kommende bestyrelsesmøde, hvor det skal spejles op imod 

pustemrummet og balancebrættet. Jens uddeler og gennemgår budget år til dato, som 

en del af fast praksis på bestyrelsesmøder.  

4.  Rebild Ungeråd Fast punkt Nyt fra Ungerådets arbejde  15 min. Punkt udgået 

5.  Pusterummet 

2019-2020  

- Udeomr

åde i 

Syd  

https://

www.yo

utube.c

om/wat
ch?v=1O

pLjbp-

0MQ  

- Bælum 

Uddele forårsbrochure samt 

orientere om arbejdet med 

indsatserne i pusterummet 

(bilag 2) 

 

Jens orienterer 

 

20 min Jens uddeler forårskatalog og RU:boost. Forårskataloget har generelt ikke så stor 

gennemslagskraft som efterårskataloget – evt. genovervejes. RU-boost er uddelt til 

skoler / lærere, hvor det generelt bliver taget godt imod, men finansiering kan dog 

være en udfordring. 

 

Jens orienterer om, hvor langt vi er med pusterummet:  

Status på udemiljø ved ungecenter syd i Nørager og henviser til video af indvielse 

samt orienterer om, at vi arbejder videre med at søge midler til etape 2.  

 
Yderrummet i Bælum, hvor de 50.000 afsat af byrådet til aktiviteter i Øst, er sat i spil 

for at lave et ungetilbud. Yderrummet er placeret på Kilden i Bælum, og der er sat 

5.000 kr. af til indretning. Der er ansat to medarbejdere Rikke og Tobais, og der er 

åbent hver torsdag frem til 21. maj. Første dag torsdag d. 7/2 med 25-30 unge.  

https://www.youtube.com/watch?v=1OpLjbp-0MQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=1OpLjbp-0MQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=1OpLjbp-0MQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=1OpLjbp-0MQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=1OpLjbp-0MQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=1OpLjbp-0MQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=1OpLjbp-0MQ%20


 

 

- Tværgå
ende 

samarb

ejde 

CSKF 

- Marokko 

- Valgfag 

(x-box) 

- Faktakla

ssen (x-

box) 

 
 

 

CSKF fælles projekter: 

I Nørager er der et projekt med fokus på fest- / alkoholkultur, hvor der laves en 

temaaften med både et forældre- og et ungespor.  

I Skørping er der et projekt med fokus på tilflyttere i et netværk mellem børnehaver, 

kulturskole, bibliotek og ungdomsskole, hvor ungdomsskolens fokus er børnepassere. 

Dette projekt vil bestyrelsen gerne have, at vi genbesøger, når der er gjort sig nogle 

erfaringer med henblik på, om det med fordel kan udbredes til andre byer i kommunen.  

 
R:UD i Marokko: Trine orienterer om pilotprojekt i samarbejde med marokansk 

partnerorganisation. Projektet finaniseres via midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd 
(DUF) og har fokus på ungeinvolvering og skabe lokalt medborgerskab og ungebårede 

projekter. En gruppe på 5 tager afsted slut februar for at afvikle temadage sammen 

med marokanske unge. 

 

Faktaklassen (Coop Crew) er et samarbejde mellem Fakta / Coop og 

Ungdomsskoleforeningen (bevilling fra AP Møller Fonden), der har fokus på, at unge får 

kompetencer til at få et fritidsjob. Rebild Ungdomsskole bliver en del af projektet 
forventelig fra 2021. 

 

6.  Basic Skills Arbejdspunkt med 

forberedelse. Vi ønsker at 

skabe en koalition/opbakning 

til Basic Skills samt 

kvalificerere forberedelserne 

Jens facilieterer 

Vi ønsker en drøftelse ud fra 

unge-, forældre-, 

arbejdsgiver- (praktikvært), 

lokalpolitiker-, arbejdtager-, 

50 min. Jens introducerer til basic skill med præsentation og video. Følgende dilemmaer blev 

bl.a. drøftet: 

Fleksibilitet <-> afgangsprøve 

Afgangsprøve er et succeskriterium for dem, der afslutter, men lysten til skole / 

hverdag etc. er også væsentlige parametre. Der skal være flere succeskriterier end 



 

 

inden realisering fra august 
2019 

Bilag består af flyer (bilag 3), 

samarbejdsaftale (bilag 4) og 

markedsføringsvideo – se her: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TQEpNvD
37fw 

medarbejder- og 
ledelsesperspektiver. 

Arbejdsspm.: Hvilke forcer og 

barrierer ser du ud fra dit 

perspektiv for at skabe en 

succes med Basic Skills 

 

afgangsprøve. Måske et kompetencebevis? 
 

 

Løbende optag <-> faste optagelsesperioder 

Vigtigt for den unge, der har brug for et nyt skoletilbud, at de kan starte hurtigt. 

Vigtigt for den øvrige gruppe, at der ikke ofte bliver turbulens / kommer nye. Det 

kræver gode procedurer for, hvordan man tager imod en ny.  

 

Smal målgruppe <-> bred målgruppe 

Vi skal sikre en kultur – være kulturbærere for, at vi kan rykke de unge. Skarpe på, 

hvilke unge vi kan flytte, men også en opmærksomhed på et krydspres fra både skoler, 
politikere etc., om hvilke unge, der skal optages. 

 

7.  Nyt vedr. 

personale 

Orientering omkring EGU-elev, 

barselsorlov og praktikant 

Jens 5 min.  Abdul har afsluttet sin EGU i januar. Asbjørn har været i erhvervspraktik og er pt. i 

løntilskud. Sabrina går på barsel til april, og er pt. delvist sygemeldt.  

 

8.  Evt. – afslutning 

og forslag til 

punkter på næste 

møde 

 Jesper 5 min. Påmindelse om, at evaluering af aldersgrænser på spil, skal tages op på kommende 

møder.  

9.  Besøg og 
rundvisning i 

Satellit Nord – 
ungetilbuddet i 

Suldrup 

Give bestyrelsen mulighed for 
at se nærmere på praksis i RU 

Kristine viser rundt   

https://www.youtube.com/watch?v=TQEpNvD37fw
https://www.youtube.com/watch?v=TQEpNvD37fw
https://www.youtube.com/watch?v=TQEpNvD37fw


 

 

 


