
 
 
 

Dagsorden og referat Dato: 25/11-21 

Kl. 17.30- ca. 20.30 

 

 

 

Sted: Rebildhus 

Rebildvej 25, 9520 Skørping 

Emne: Bestyrelsesmøde m. spisning Mødedeltagere: Poul Erik (deltager i punkt 3, 5, 6, 7 og 8), Peter, Kristine, AC , Kasper, Bjørn, Trine, 
Simon og Signe (ungerødder) og Jens  
Afbud: Jesper 
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   5 min. Jens starter ud. Der er afbud fra Jesper grundet velkomst af 
nye byrådsmedlemmer og mødet er udskudt en halv time, 
da Poul Erik deltager i et ekstraordinært byrådsmøde og 
tilslutter sig mødet herefter. Jens starter som mødeleder 
indtil Poul Erik deltager, hvorefter han overtager. Der er en 
kort navnerunde, da Signe fra Ungerådet er med for første 
gang. 

2.  Godkendelse af 
dagsorden  og 
nedslag i referat fra 
sidste møde (se 
bilag 1) 

Godkende/ikke-
godkende 

Poul Erik indleder 2 min. Godkendt 

3.  Yderrummet i 
Bælum 

Lave indstilling 
vedr. fremtidig 
drift af 
Yderrummet til 
KFU´s møde 1/12 

Jens fremlægger 
undersøgelsen og 
Poul Erik styrer 
drøftelserne 

20 min Der ligger en byrådsbeslutning om, at der både skal være 
en overbygningsskole, samt at der skal være tilslutning, for 
at der etableres et klubtilbud i ungdomsskoleregi. I 
forbindelse med lukning af udskoling i Bælum sommer 
2021, har der derfor været drøftelser i ungdomsskoleregi 



(se bilag 2) omkring, hvad der stilles op med  
Yderrummet. En tidligere  
betyrelsesbeslutning fra foråret gav  
mulighed for at fortsætte yderrummet henover efteråret, 
så vi på dette møde kunne vurdere, hvad betydningen af 
sammenlægningen af overbygningen i udskolingen havde i 
forhold til yderrummet og sattelitten i Terndrup, og 
hvordan de unge navigerede heri. Der skulle endvidere 
laves en undersøgelse blandt de unge (se bilag 2).  
 
Jens fortæller, at undersøgelsen viser, at de unge fra 
Bælum, der er startet på Terndrup Skole er begyndt at 
bruge satelitten i Terndrup tirsdag og onsdag samtidig med, 
at flere stadig fastholder at komme i Bælum mandag og 
torsdag, hvorfor de reelt har 4 dages åbningstid. De unge, 
der er gået ud af grundskolen bruger kun Yderrummet. Der 
kommer ca 20 unge i Bælum, men det er kun en mindre 
gruppe på ca. 5 unge, der kun kommer i Bælum – de øvrige 
bruger tilbuddet i Terndrup.  
 
Der er enighed i bestyrelsen om, at der ikke skal fastholdes 
et fysisk tilbud i Bælum med følgende betragtninger: 

- De unge i grundskolen allerede er begyndt at bruge 
tilbuddet i Terndrup. Den mindre gruppe, der kun 
bruger tilbuddet i Bælum er snart ude af 
ungdomsskolens målgruppe.  

- Områdets unge vil med bevarelse af Ydderummet 



have 4 åbningsaftner at vælge i mellem, hvilket vil 
være en skævvridning i forhold til eks. Satelitten i 
Suldrup, som har 2 åbningstider.  

- En fastholdelse af tilbudet i Bælum, vil udfordre 
byrådsbeslutningen samt føre til, at andre byer 
uden overbygningsskole ligeledes ønsker et 
klubtilbud, hvilket vil have økonomisk betydning for 
ungdomsskolen samt for vores centerstruktur.  

 
Der indstilles derfor til KFU:  
 
at ”Yderrummet” pr. 31/12-21 afvikles som et fysisk 
klubtilbud. Lokalerne i Bælum forlades og overdrages igen 
til Kilden. 
”Yderrummet” har været et klubtilbud i Bælum på 
baggrund af Byrådets tildeling af midler til Rebild 
Ungdomsskole i Budget 2019. Disse midler øremærket 
”Projekter i Rebild Øst” fastholdes anvendt i området; i 
foråret 2022 til en ekstra åbningsaften i Satellit Øst i 
Terndrup.  
Der arbejdes i foråret 2022 med en særlig opmærksomhed 
på at integrere de unge fra Bælum i klubtilbuddet i Satellit 
Øst i Terndrup. 
 

4.  Rebild Ungeråd Fast punkt Nyt fra Ungerådets 
arbejde  

15 min. Simon fortæller, at de har været med til at afvikle 
Halloween, hvilket gik over al forventning. Der var 20-30 



unge, der var med til at planlægge og  
afvikle arrangementet og 100+ unge som  
deltagere i arrangementet. Asbjørn har  
været koordinator på projektet, men de unge har stået for 
indhold og planlægning heraf. De unge i 
planlægningsgruppen har været meget engagerede, og alle 
har bidrgaget til at få det til at lykkedes. 
 
Ungerådet har sammen med Det Fælles Elevråd haft et 
arrangement ”Politics and pizza” på rådhuset, hvor der blev 
afviklet nogle workshops bl.a. med drøftelser af 
kommunale budgetter, der blev taget kandidattesten og 
også drøftet mere lokale udfordringer som 
overbygningsskole i Støvring eller en Ny nibevej.  
Der blev spurgt til, hvad de unges holdning var til en 
eventuel overbysningsskole i Støvring, og Simon og Signe 
fortalte, at der var stor forskel på, om man kom fra Støvring 
eller ej i forhold til, hvor relevant drøftelsen var, men for 
unge fra Støvring var der generel tilslutning til at samle 
overbygningen et sted.  
 
Kristine spørger til om, om den fælles temadag har bidraget 
til øget interesse for ungerådet fra de øvrige elevrødder, 
men der har ikke været nogle henvendelser efterfølgende.  
 
Der har været 4 unge, der har takket ja til at følge en 
politiker i valgkampen, som en uges praktik.  



 
 
 
Ungerådet ser frem mod EU-Topmødet i marts (hvor der 
skal ca. 6 med fra Ungerådet) og Folkemødet til juni. 
 

5.  Økonomi Fast punkt Opfølgning og arbejde 
med budget 2022 i 
RU. Budgetudkast 
udleveres. Se bilag 3 
for igangværende 
indsatsområder 

30 min. Jens orienterer om økonomi, og følgende vil fremhæve de 
væsentligste nedslag.  
 
Overforbrug på knallert pga. af flere hold, og yderligere har 
der været 6 scootere, der skulles udskiftes. Det øgede antal 
hold gør, at budget og forbrug ikke hænger sammen, og 
kræver en tilførsel på næste budgetår. Vi kører med fyldte 
hold, så skal der effektiviseres på området, kræver det en 
centralisering af knallertkøreskolen. Vi kan ikke ændre på 
taksten på selve knallert, kun på førstehjælp. Det koster 
ungdomsskolen 1000 kr for hver ung, der tilmelder sig 
knallert, hvorfor det forslåes, at vi hæver budgettet til 
140.000 til næste budgetår.  
 
Vi har brugt mindre på ture og rejser grundet corona.  
 
Mindreforbrug på tværgående projekter på grund af vakant 
stilling i foråret og mindre mulighed for nyudvikling grundet 
corona.  
 



Vi overflytter 612.000 i forbindelse med  
Marroko-puljemidler fra DUF  
(Dansk Ungdoms Fællesråd). 
 
I forhold til sommerferieaktiviteter, hvor vi havde 
disponeret 100.000 kr på forårsbestyrelsesmødet, så fik vi 
puljemidler til disse aktiviteter, hvilket efterlader et 
mindreforbrug på 100.000.  
 
Der har været et overforbrug på Læringslokomotivet, da 
der kun var 16 elever, og derfor mindre elevbetaling end 
budgetteret (20 unge). Bjørn spørger til, om det forventes 
at være fyldt til næste år, hvortil Jens svarer, og der er 
allerede tænkt nogle tanker i relation hertil (Se punkt 6). 
  
Fællesudgifter er overskredet, da vi har indkøbt container, 
der skal fungere som depotplads. 
 
I forhold til trivselsprojektet Playmaker, er der et ønske om 
at overføre de midler, der ikke er blevet brugt, da det har 
vist sig, at indsatsen kræver et længere fokus i forhold til 
rekruttering af unge. Der samarbejdes med 
sundhedsplejersker, ssp og lærere med henblik på 
rekruttering.  
 
Bestyrelsen drøftede, hvordan de 100.000 (på baggrund af 
de udgifter vi ikke havde til sommerferieaktiviteter jf. 



puljemidler), skal udmøntes.  
 
Jens fortæller, at der er kommet forslag fra 
medarbejdersiden om band doktor, fredagsåbent, 
skatemiljø – øget åbningstid i Støvring samt ønske om en 
opnormering i Terndrup, da der kun er to personaler på til 
en stor gruppe unge. 
  
Kasper italesætter, at han synes at det skal prioriteres at 
hverdagsaftenerne fungerer og se væk fra fredag, hvilket 
der er enighed om i bestyrelsen.  
 
Det besluttes at bruge 50.000 kr til sociale indsatser i 
statelitter, centre, områder, hvor der er behov alt efter 
ungetilslutning. Denne pulje er flydende, da det er vigtigt at 
kunne sætte ind, hvor der er behov, og dette behov ændres 
løbende. Der afsættes 10.000 til musik og 10.000 til ekstra 
åbent i skatehallen i Støvring. Derudover fordeles 30.000 
mellem ungecentrene til lokale events, der skal fastholde 
og tiltrække nye unge. 
  
Peter spørger til, hvorfor der er stor forskel på drift og 
vedligehold i de tre centre, men det skyldes, at vi har 
bygninger i Skørping og Støvring, hvor vi i Nørager har 
bygninger på skolerne. Det har betydning i forhold til 
service, rengøring, forsyning etc. 



6.  Læringslokomotiv 
og trivselsdage i 
folkeskoleklasser 

Døfte scenarier for 
det videre arbejde 
med 
Læringslokomotive
t 

Opfølgning på punkt 
fra seneste møde. 
Jens 

10 min. På sidste møde havde Jens lovet at  
undersøge, hvorfor vi kun havde 16  
elever på Læringslokomotivet. Jens  
deltog på skoleledermøde for at blive klogere herpå. 
Skolelederne afviser, at det skyldes egenbetalingen. Det 
handler om, at man oplever at det er et stort arbejde ude 
på skolerne, når man har en elev, der skal deltage. Samtidig 
ligger tidspunktet dårligt i september, fordi rekruttering 
skal ske før sommerferien, samt at skoler, der skal 
sammenlægges, først nydannes efter sommerferien. Der er 
drøftelser i forhold til, hvordan arbejdsmængden opleves 
mindre samt at flytte læringslokomotivet til at ligge mellem 
midt januer og midt februar. Det betyder også, at vi rykker 
fra vandrehjemmet, da der ikke er indendørs kapacitet og 
har i den forbindelse kigget på Kølhøjhus samt en hytte i 
Flamsted. En fordel for ungdomsskolen ved at flytte 
lokomotivet til januar, er, at vi ikke har så travlt på det 
tidspunkt, som vi har i september på grund af opstart af 
centre etc. 
  
Trivselsdagene er blevet afviklet på alle skoler som et gratis 
tilbud, hvor vi har afviklet 25 dage, som er det niveau, vi 
gerne vil fastholde fremadrettet. Hvis der kommer 
yderligere henvendelser eller større forløb, vil det kræve 
betaling fra skolerne. Det opleves, at trivselsdagene giver 
udbytte ind i centrene og samarbejdet med skolerne.  



7.  Valg til – og kursus 
for ny bestyrelse  

Orientere omkring 
valghandling/udpe
gning  
og fælleskursus 31-
1-22 kl. 17.30-
21.30 med 
Brønderslev og 
Mariagerfjord på 
Rold Storkro. 

Link til video: 
https://youtu.be/XCq9--
0Zoxk 
Jens 

 5  min. Der har været valg for medarbejdere til 
bestyrelsen, hvor AC har trukket sig, og  
Kristine er genvalgt sammen med Katrine,  
som ny repræsentant. Der bliver udpeget to politikere til ny 
bestyrelsesperiode. Peter, Kasper og Bjørn vender tilbage til 
Jens om, hvorvidt de er interesseret i at fortsætte. Bjørn er 
udpeget af skolerne, så hvis han gerne vil fortsætte , sendes 
der en besked til skolebestyrelserne, der skal godkende 
dette, og det samme gør sig gælende for henholdsvis 
arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden. 

8.  Evt. tak for denne 
periode og måske 
på gensyn til næste 
møde 
 

 Poul Erik 5 min.  

https://youtu.be/XCq9--0Zoxk
https://youtu.be/XCq9--0Zoxk

