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Velkomst
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
Bestyrelsesmødets program:
16.00 Rundtur til UngNorddjurs lokaliteter (del 1) i den østlige af kommunen.
Vi starter i juniorklub Enggården, Lergravsvej 1, 8500 Grenaa, hvor pædagog Bente Jensen
vil vise rundt.
Herefter går turen til Grejbanken, Gasværksvej 1 – 7, 8500 Grenaa, hvor afdelingsleder Jens
Lassen vil vise rundt.
Vi slutter af i Arresten, Mogensgade 1, 8500 Grenaa, hvor de unge vil vise rundt. Der er også
her selve bestyrelsesmødet skal afholdes.
17.00 Velkomst.
17.05 Bestyrelsesmødet starter.
18.30 Spisning
20.00 Bestyrelsesmødet forventes afsluttet.
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Godkendelse af referat
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet d. 8. februar 2018.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen godkender referatet.
Bilag:
1 Åben UB-08-02-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
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Opsamling på forventninger og input til bestyrelsesarbejdet
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
På mødet vil der ske en opsamling på forventning og input til bestyrelsesarbejdet i
UngNorddjurs.

Der skal arbejdes videre i grupperne på en vision/formål med

bestyrelsesarbejdet og guidelines for selve afviklingen af bestyrelsesmøderne.
En opsamling fra møde d. 8. februar 2018 og et udkast til vision og guidelines er vedhæftet.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at forslag til en vision/formål og guidelines drøftes og
vedtages.
Bilag:
1 Åben Forvetninger og input i forhold til bestyrelsesarbejde UN feb 2018.pdf

36367/18

2 Åben Udkast til vision og guidelines - bestyrelsen UngNorddjurs.pdf

36369/18
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Norddjurs Ungdomsråd og Ungepanelet
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
Faste punkter:


Status for rådenes arbejde



Andet

Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at der sker en drøftelse med rådene omkring deres status på
rådsarbejde og orienteringen tages til efterretning.
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Regnskab 2017
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
Regnskabet 2017 for UngNorddjurs sammenholdes med budgettet for 2017.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og regnskabet godkendes.
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Budgetopfølgning 2018
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
Regnskabstal for perioden 01.01.18 – 28.02.18 sammenholdes med budgettet for 2018.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at regnskabstal gennemgås og sammenholdes med budget
2018.
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Skaterpark HAL22 - status og indvielse af den færdige skaterhal
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
Skaterhallen HAL22 er endelig ved at være helt færdig og derfor afholdes der en indvielse af
den færdige skaterhal onsdag d. 16. maj kl. 15.00. Borgmesteren kommer og klipper snoren,
der vil være opvisning, workshops hvor man kan prøve ting af og lidt godt til ganen.
Status på HAL22 er følgende:
Åbningstiden, hvor der er en voksen til stede, i Hal22 foregår ca. 6 dage om ugen, hvis det er
muligt i forhold til de frivillige. Åbningstiderne planlægges for en måned af gangen og kan
ses som et opslag på facebooksiden ”Hal22”.
Der er i øjeblikket 11 frivillige voksne og unge, over 18 år, der skiftes til at holde åbent i
Hal22. Unge fra miljøet i Hal22 og Ungdomsuniverset deltager aktivt i udviklingen af
projekter og events i og omkring Hal22. Denne gruppe er meget ”flydende” og består generelt
af ca. 15 unge, hvor af en del af deres venner deltager ad hoc. Denne gruppe kaldes internt
Byggegruppen.
Man kan få udleveret en nøglebrik til Hal22, hvis man er fyldt 18 år og deltager aktivt i
Hal22, f.eks. som en del af vagtordningen, byggegruppen o. lign. Nøglebærer har mulighed
for at åbne op for Hal22 udover de fastlagte åbningstider, hvilket sker i gennemsnit 6 gange
ugentligt.
Fra august 2017 og frem til dags dato er der registreret 163 brugere af skaterhallen. Alderen
for de registeret brugere spænder fra børnehave børn til voksne i 30 års alderen. Vi oplever, at
der kommer flere ældre, specielt fædre, der tidligere har været i skatermiljøet, som kommer
og skater sammen med deres børn.
Andre brugere, udover de 163 registreret brugere, der benytter skaterhallen er der bl.a.
Børnehaven Stjernehuset, Kattegatskolen og SFO, Vestre Skole, juniorklubberne,
ungdomsklubberne, støttekontakt, Norddjurs børne- og ungecenter og Helle Efterskole.
Derudover er der ofte besøg af grupper fra Århus, Ålborg og Kolding. Ligeledes har der været
turister fra hele landet, som i sommerperioden bl.a. kom så langt væk fra som Sydafrika og
USA.
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Af tiltag i hallen har der bl.a. foregået skateboardundervisning ved underviser Pingo fra Tjele
efterskole, Street Attack i samarbejde med DGI (400 besøgende), ”Døgnåbent” dag, Graffiti
workshop, Skolernes motionsdag og deltagelse i Fest i Vand
Hal 22 har siden opstarten fået hjælp fra mange forskellige sider. I opstarten gav lokale
erhvervsdrivende - Ålsrode Tømmerfirma, HSM, Bygma, og Gert Svith - støtte til byggeriet
som har gjort, at Hal 22 har kunnet bygges større, end det ellers ville have været muligt.
Udover de lokale erhvervsdrivende, har Hal 22 fået økonomisk støtte af Djurslands Bank,
Gadeidræt og Friluftsrådet.
Arbejdet med ramperne i Hal22 bliver aldrig helt færdigt. Udviklingstiltag i forbindelse med
de eksisterende ramper sker løbende, hvor man lige nu i Byggegruppen arbejder med
ændringer af ramperne til gavn for den voksende gruppe af skatere.
I forhold til udendørsarealet er en gruppe frivillige unge i gang med at færdiggøre en paintball
bane, som er forhåndsgodkendt af politiet. Desuden er en Boulderingbane, som skal bygges
på siden af Hal22, i støbeskeen. Ligeledes udvikles der på at få lavet en Parkour
forhindringsbane i skovarealet ved siden af hallen, et BMX pumptrack i det åbne terræn ved
hallen og en Bocart banen ligeledes i det åbne terræn ved hallen.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at orienteringen tages til efterretning.
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Projekt My Firm
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
UngNorddjurs og Randers Ungdomsskole er i dialog med Poul Due Jensens Fond omkring et
fælles projekt. Formålet for projektet er: ”Gennem at arbejde med sociale, personlige og
faglige kompetencer individuelt som i fællesskab giver projektet sårbare unge, der ikke er i
gang efter endt grundskole, motivation for karriere-valg. Efter endt projektforløb (fase 2) vil
de unge være i gang med enten uddannelse eller arbejde som del af karriereplan. ”
Over 2 år vil unge fra såvel Norddjurs som Randers kommune gennemgå et forløb med 3
primære faser:
1. fase – Tilknytning (6 til 8 uger): Den unge opsøges i hjemmet af en koordinator, der
gennem ugentlige møder etablerer et fælles tredje med den unge (fælles aktiviteter som f.eks.
fitness, gåture, klatring). Målet er skabe den relationelt gode kontakt til den unge, således at
han/hun har mod til at indgå i en gruppe med andre unge fra projektet.
2. fase – Læring (4-7 måneder à 20- 30 timer ugentligt):
Broen (Randers): En individuel læringsplan med faglig undervisning (dansk, matematik,
engelsk

m.v.),

MILIFE

(sociale

og

personlige

kompetencer),

motion,

sundhed,

erhvervspraktikker og brobygningsforløb til uddannelse. De unge vil have en individuel plan
og indgå i et fællesskab med ligesindede unge.
My Firm (UngNorddjurs): MILIFE basisforløb kombineret med innovationslabs i ungeteam.
Projektplan med praktisk, anvendelsesorienteret læring i konkret projekt i tæt samarbejde med
erhvervsmentor, ungdomskonsulent, projektmedarbejder, ungecoach, kaospilot o.a.
3. fase – Efterværn (6-12 måneder): Den unge har fortsat kontinuerlig kontakt med
koordinator og mødes med andre unge fra forløbet for at fastholde motivation, justere
karriereplan, rydde sten af vejen, og konsolidere netværk.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben MY Firm Projektbeskrivelse.pdf

36982/18
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EVA rapport - Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udgivet en rapport om børns og unges brug af
fritids- og klubtilbud på foranledning af Undervisningsministeriet. Her peges blandt andet på
fire (fem) kendetegn på god kvalitet i fritids- og klubtilbud, som vil blive vendt og diskuteret i
grupper på mødet.
Der vedhæftet to bilag, et pixi udgave og en vidensopsamling. Den fulde rapport fylder ca.
220 sider kan downloades på EVA’s hjemmeside, hvis man ønsker yderligere uddybninger.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at punktet drøftes og tages til efterretning.

Bilag:
1 Åben EVA rapport: Fritid og klub - pixi udgave.pdf

37031/18

2 Åben EVA Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene - en vidensopsamling.pdf

37137/18
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Mødeplan
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
Dato:

Tema:

Årshjul:

Onsdag d. 21. marts 2018

Rundtur

kl. 16.00 – 20.00

lokaliteter i den østlige del af

til

UngNorddjurs Regnskab 2017

kommunen (del 1).
Onsdag d. 6. juni 2018

Rundtur

til

UngNorddjurs Tanker om budget 2018.

kl. 16.00 – 20.00.

lokaliteter i den midterste del Strategiplan – årlig status.
af kommunen.

Onsdag d. 5. september 2018 Rundtur
kl. 16.00 – 20.00.

til

UngNorddjurs Budget 2019 høring.

lokaliteter i den vestlige del af
kommunen.

November

–

overnatning.

tur

med Ungdomsskoleforeningens
efterårskonference.

Onsdag d. 5. december 2018 Rundtur
kl. 16.00 – 21.00

til

Besøg

i

andre

ungdomsskoler.

UngNorddjurs Juleafslutning.

lokaliteter i den østlige del af
kommunen (del 2).

Temaer i 2019: Grunduddannelse for sent ankommet unge flygtninge (KBK) - Projekter
herunder Djurs Event Manager (DS) - SSP (KK)
Temaer i 2020: Støtte-Kontakt (KBK) - Ungdomskonsulenterne (PBL) - Sorggrupper (?)
Temaer i 2021: Marthaskolen (LK) - Fritidspas (JF) - Internationalt (HTB)

Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at temaer og indhold på møderne drøftes
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Orientering
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling
Der orienteres om følgende punkter:


KL Udsatte børn – nøgletal 2018



UngNorddjurs interne og eksterne samarbejdsflader

Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at orienteringen tages til efterretning.
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Eventuelt
18.09.00.A00

18/4129

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Indstilling
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Bilagsoversigt
2.

Godkendelse af referat
1.

3.

UB-08-02-2018 - 00 Referat med bilag.pdf (36368/18)

Opsamling på forventninger og input til bestyrelsesarbejdet
1.

Forvetninger og input i forhold til bestyrelsesarbejde UN feb 2018.pdf
(36367/18)

2.
8.

Projekt My Firm
1.

9.

Udkast til vision og guidelines - bestyrelsen UngNorddjurs.pdf (36369/18)

MY Firm Projektbeskrivelse.pdf (36982/18)

EVA rapport - Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud
1.

EVA rapport: Fritid og klub - pixi udgave.pdf (37031/18)

2.

EVA Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene - en vidensopsamling.pdf (37137/18)
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