
 

 

 

 
 

Dagsorden og referat Dato: 30/9-21 

Kl. 17-19.30 

 

 

 

Sted: Sortebakkeskolen, biblioteket  

Løgstørvej 161, 9610 Nørager 

(Indgang med fordel fra P-plads ved 

Sortebakkehallerne) 

Emne: Bestyrelsesmøde (m. spisning) Mødedeltagere: Jesper, Poul Erik, Kristine, AC, Kasper, Bjørn, Trine, tre ungerødder (Simon, Sara & Vibeke) 
og Jens  
Afbud: Peter 
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 og 
fremvisning på Platform 
X – seneste tilføjelse til 
udeområde 

 Jens og Trine viser 
rundt 

10 min. Rundvisning ved Platform X. Simon og Trine fortæller om processen 
vedrørende etape 1 og etape 2 og elev- og centerrådets deltagelse heri. 
Simon var en del af elev- og centerrådet i forbindelse med etape 1 og 
selve anlægget af udemiljøet. Efterfølgende vises video fra Underværker 
(jf. punkt 3) 

2.  Godkendelse af 
dagsorden og nedslag i 
referat fra sidste møde 
(se bilag) 

Godkende
/ikke-
godkende 

Jesper indleder 2 min. Dagsorden godkendes. Referat fra sidste møde godkendes formelt, og 
Jesper ønsker status på følgende emner: 
Materielgården, SoMe og Yderrummet i Bælum. 
 
Status på Materielgården er, at der er bygget en skaterampe, hvor der er 
åbent hver torsdag med stor efterspørgsel og succes.  Jens fortæller 
endvidere i forhold til tidligere borgerønsker om at etablere et udendørs 
skateanlæg midt i byen, at han er blevet kontaktet af en forælder, der 
ønsker at der tværtimod fokuseres på at udvikle skatemiljøet ved 
Materielgården.    
 



 

 

Status på SoMe er, at det fortsat en prioriteret  
indsats, som Kristine er tovholder for. Hun planlægger  
opslag på såvel Instagram som FB i relation til  
de forskellige målgrupper, vi rammer med  
de respektive medier. 
 
Status i Yderrummet er, at der er ca. 15-20 unge, der bruger tilbuddet. Det 
er unge, der går i 9. klasse plus dem, der er gået ud af grundskolen.  De 
øvrige (7. og 8. klasses elever) er naturligt flyttet med til satellitten i 
Terndrup i forbinde med skoleskift. Yderrummet drøftes yderlige under 
punkt 8. 
 
Poul Erik spørger til den jordbunke, der forhindrede at flytte 
knallertundervisning til Materielgården som en del af en besparelse. 
Jordbunken er flyttet, men Jens har været derhenne med 
knallertunderviserne, og de vurderer ikke, at der er plads til at flytte 
undervisningen derned. 
  

3.  Platform X – et 
udeområde bliver til  

Vi sætter 
fokus på 
processen 
bag 
projektet. 
Et 
eksempel 
på 

Video fra Real 
Danias 
”underværker” 
fremvises 

10 min Se punkt 1. 



 

 

ungeindra
gelse. 

4.  Afslutning af sæson 
20/21 og opstart af ny 
sæson (21/22) 

Efterårska
talog i nyt 
format 
uddelels 
og status 
på 
tilmelding
er 
præsenter
es.  
Ny 
hjemmesi
de 
fremvises. 

Jens indleder og 
uddeler 

15 min Jens fortæller om tilmelding af elever,  
hvor vi ser en markant øgning i tilmeldinger i forhold til de sidste sæsoner.  
Rønbjerg, Biomarathon, skitur er allerede udsolgt med ventelister. Stor 
tilslutning til Halloween med både unge, der vil planlægge, og unge der vil 
deltage. Paris sommer 2022 har dags dato kun en ledig plads, hvilket er 
atypisk så tidligt på sæsonen.  
Jens fortæller, at der er andre ungdomsskoler, der oplever, at det er svært 
at få de unge i gang igen efter nedlukning, hvor vi oplever generelt at blive 
’væltet’ af unge, hvilket er positivt. I forbindelse med åbning af vores 
tilmelding fik vi så mange tilmeldinger på en gang, at vores 
tilmeldingsmodul ikke kunne følge med, og eksempelvis Rønbjerg er 
udsolgt på få minutter. Kristine rejser problematikken omkring, at dette 
pres skaber en ulighed ved at unge fra ressourcestærke hjem, hvor mor 
eller far sidder klar til at hjælpe, får forrang fremfor andre unge. Bjørn 
spørger ind til, om der også tænkes på pris i forhold til skævvridning, 
hvilket Kristine ikke mener er tilfældet. Bjørn tilføjer, at han tænker, at 
vores tilbud generelt er økonomisk overkommelige for de fleste familier – 
dog med undtagelse af Paris, der kan opleves relativt højt for nogle 
forældre. Jens forklarer, at det ikke kan gøres billigere, og vi måske endda 
sætter penge til på turen i denne sæson, da priserne til bureau etc. er 
steget. 
 
Jens viser kataloget, og Jesper spørger til, om vi skal have samtykke til at 
tage billeder. Jens fortæller, at vi bruger situationsbilleder og derfor 



 

 

behøver vi ikke samtykke, hvortil Bjørn nævner, at  
denne sondring mellem situationsbilleder og  
portrætbilleder er ophævet. Bjørn informerer om, at  
det i dag beror på en helhedsvurdering af billedet og formålet med det.  
 
Der er ros fra Bestyrelsen til kataloget og tilmeldingerne. 

5.  Rebild Ungeråd Fast punkt Nyt fra Ungerådets 
arbejde  

15 min. Der er pt. 12 unge i ungerådet, og lige nu arbejder de især med 
planlægning og afvikling af Halloween. I foråret skal de ud i ungecentrene 
og fortælle om ungerådet.  
 
Bjørn spørger til om de er geografisk spredte, hvilket de bekræfter, på 
nær den sydlige del af kommunen, hvorfra der kun er 1 ung.  
 
Der er et nyt tiltag sammen med fælles elevråd, hvor man kan komme i 
skyggepraktik som politikker – politisk mesterlære hedder det nye 
koncept. 
 
Simon fortæller, at han har været på Ungdommens EU-topmøde i 
København, som han taler varmt for at deltage i, da det er en god 
platform til diskussioner, politik og gode fællesskaber. 
 
Der har været drøftelser i Ungerådet om, hvorvidt der skal laves en mere 
formel struktur med formand, næstformand etc.    

6.  Opfølgning på 
fokusområder:  

Opfølgnin
g og 

Jens orienterer 15 min Jens orienterer om playmaker / brobygger, hvor vi har lavet en decentral 
og central indsats. Sabrina blev frikøbt til projektet og hun lavede 



 

 

- Playmaker/brobygg
er 

- Sommeraktiviteter  

- Talentforløb 

status på 
arbejdet 
med input 
til 
centerkon
trakt 
21/22 
 

indledningsvist en undersøgelse af gruppen af unge,  
vi tænker kan være særligt sårbare generelt og især  
som en konsekvens af Covid-19, hvilket er unge vi ofte  
ikke ser benytte vores tilbud. I den forbindelse har hun været i dialog med 
samarbejdspartnere bredt set om, hvilke barrierer de ser for at få de unge 
ind i fællesskaber. På baggrund af dette har Sabrina lavet en række hold 
for denne ungegruppe, hvor de kan mødes i mindre grupper om nogle 
aktiviteter med fokus på enten fordybelse eller oplevelser. Der er 
ligeledes delt penge ud lokalt til, at der kan laves en særlig indsats for 
unge i vores centre / områder. Som en understøttelse af vores fokus på de 
unges tilbagevenden efter nedlukningen har vi endvidere prioriteret, at 
Katrine i form af RU:Boost er tovholder på at afvikle en række trivselsdage 
ude på skolerne, hvor der pt. har været aftalt besøg 20 dage som en del af 
indsatsen.  
 
Sommeraktiviteter afstedkom 182 tilmeldinger over uge 27 og 31. 
Bestyrelsen havde afsat penge til dette, men der kom efterfølgende 
puljemidler til at afvikle dette, hvorfor der er et økonomisk råderum, 
hvilket yderligere drøftes under punkt 8.  
 
Talentforløbet er et nyt tiltag i samarbejde med folkeskolerne, FGU og 
Støvring Gymnasium. Helt konkret er de to temaer for dette skoleår, 
Science på Støvring Gym og Mad & Ernæring på FGU. Der udvælges elever 
lokalt på skolerne. Der har fra skolernes side været stor tilfredshed med at 
talent forstås bredt både som bogligt og praktisk, og at det er for både 7. 
og 8. klasses elever. RU har en koordinerende rolle i afviklingen af 
talentforløbet, og der er enighed i Bestyrelsen om, at det er en vigtig 



 

 

opgave at være med til at understøtte talentdyrkelse.     

7.  Spisning    20 min.  

8.  Økonomi Fast punkt Jesper/Poul Erik 
Nyt fra 
budgetforhandling
er 
(Evt. afgivelse af 
høringssvar) 
Jens: 
Økonomiopfølgnin
g og nyt omkring 
knallert 

30 min. Jesper orienterer om, at der er gang i budgetforhandlinger, og den 
endelige budgetforhandling sker tirsdag den 5/10. Vi er en del af disse 
budgetforhandlinger, da vi er beskrevet i råderumskataloget for Kultur & 
Fritid mht. Yderrummet i Bælum. Ifølge Jesper og Poul Erik forventes det 
ikke, at den er i spil, da der på sidste bestyrelsesmøde blev sat en proces i 
gang i Bestyrelsen, med henblik på at undersøge betydningen af 
sammenlægningen af udskolingen i Kilden og betydningen af dette for de 
unges færden i området. Denne undersøgelse skal laves i løbet af 
efteråret, således den kan indgå på kommende bestyrelsesmøde. Der er 
pt. rigtigt god aktivitet i Terndrup, og unge fra Terndrup bruger tilbuddet 
samtidig med at unge fra Bælum ligeledes er begyndt at bruge det, 
hvorfor personalenormeringen pt. allerede er i underkanten. Hvis 
Yderrummet lukkes, vil den sidste restgruppe ligeledes presse Satellitten i 
Terndrup yderligere, hvorfor en lukning af yderrummet, vil kræve ekstra 
ressourcer i Terndrup.  
Den hyppige brug af Satellitten i Terndrup har medført, ifølge Kasper, at 
det er færre unge, der hænger ud andre steder i byen.  Der er lavet et 
høringssvar fra MED, med fokus på betydningen af arbejdsmiljø, hvis 
Yderrummet lukkes. 
Der laves ikke et høringssvar fra Bestyrelsen.  
 



 

 

Der er d.d. brugt 61 %, og Jens gennemløber  
forbruget fordelt på de forskellige poster. Noget af  
det, der springer i øjnene, er, at fællesudgifter er  
overskredet med 516 %, hvilket skyldes indkøb af container. Knallert 
overskrides, da vi allerede med 92 knallertelever dette efterår, er oppe på 
knap en fordobling i forhold til sidste år. Der er er en forventning om, at 
udgifter til knallert lander på ca. 150.000, der kan findes under 
Tværgående projekter – nogle af de penge, der ellers var tiltænkt 
sommeraktiviteter. Det er ligeledes fra denne post, at der kan findes 
penge til at få flere unge med til Rønbjerg, hvis Mariagerfjord 
Ungdomsskole ikke får fuldt optag, og vi kan overtage nogle ad deres 
pladser.  
 

9.  Læringslokomotiv Døfte 
scenarier 
for det 
videre 
arbejde 
med 
Læringslok
omotivet 

Jens ønsker 
mandat til møde 
med skoleledere 
13/10 

20 min. RU har kørt Læringslokomotivet for 5 gang, og vi synes, det er et godt og 
relevant forløb, men vi har en oplevelse af, at forløbet blandt vores 
samarbejdspartnere ikke længere har den samme interesse. Hvor vi 1. 
gang havde 42 tilmeldinger er det blevet en kamp at finde de 20, der skal 
deltage. Nogle skoler sender mange unge, og andre sender slet ikke. Vi 
har ikke en gruppe unge at rekruttere blandt, når skolerne knap stiller 
med 20 unge, hvorfor vi bliver nødt til at tage dem, der er udpeget, 
ligegyldigt om de passer godt i målgruppen eller ej. Jens deltager i et 
skoleledermøde den 13/10 med henblik på at drøfte Læringslokomotivet, 
og vil gerne have mandat fra Bestyrelsen til at finde ud af, hvad det 
handler om. Er det for dyrt? Er det for stor en arbejdsbyrde for lærerne? 
Eller synes de ikke det virker? Eller noget helt tredje. Det er vi nysgerrige 
på! 



 

 

Nogle af de indledende tanker fra RU er: at enten  
tvinges skolerne til at deltage; ellers gøres tilbuddet  
gratis; eller vi skal gentænke læringslokomotivet ved  
ikke at tage dem ud af skolen, men at tænke noget ind i skoledagen for at 
nævne nogle muligheder. 
Jesper siger, at dialogen er vigtigt; men hans umiddelbare holdning er, at 
det er noget, vi skal have og har svært ved at se, at der ikke skulle være et 
behov for forløbet, men at udfordringen må ligge andre steder. Der er 
derfor opbakning til at tage dialogen, så vi kan finde ud af hvad 
udfordringen er, således vi kan bevare tilbuddet i en eller anden form. 
Hvis ikke det rykker noget, bliver det drøftet, hvorvidt næste skridt er at 
sende en status til BFU eller KFU om tilslutningen til Læringslokomotivet, 
så man kan se om, der er skoler, der vælger det fra og på den måde skabe 
rum for diskussion, hvad der skal ske. Jens giver status efter 
skoledermøde.   

10.  Valg til – og kursus for 
ny bestyrelse  

Orientere 
omkring 
valghandli
ng/udpeg
ning  
og 
fælleskurs
us med 
Brøndersl
ev og 
Mariagerfj

Jens orienterer 5 min. Der er opbakning til fælleskursus vedrørende bestyrelsesarbejde som 
vores første bestyrelsesmøde i ny periode.  
 
Jens spørger til om, det kunne give mening at lave en video om 
bestyrelsesarbejdet, og hvad har vi skabt i denne periode til det nye Byråd 
med henblik på at skabe interesse for at blive en del af den nye 
Bestyrelse. Der er opbakning fra Bestyrelsen til dette.  



 

 

 

ord 
tirsdag d. 
8/2-22 kl. 
17.30-
21.30 på 
Rold 
Storkro 

11.  Evt. og næste møde 
(julefrokost?) aftalt til 
25/11-21 

 Jesper 5 min. Vi holder bestyrelsesmøde og Julefrokost på Rebildhus.  


