
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Referat Dato: 16/2-23 

Kl. 17-19.15  

 

 

 

Sted: Kilden (Terndrup Skole) 

Personalerummet 

Terndrup Halvej 1, 9575, Terndrup 

Emne: Bestyrelsesmøde ( m. sandwich) Mødedeltagere: Peter H, Bjørn, Stefan, Peter B, Kasper (fra kl. 17.30), Katrine, Trine, 
(unge fra Terndrup (Daniel, Lærke og Mikkel), deltager fra 17-17.30) og Jens  
Afbud: Sabrina (nyt job) 
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 samt sendes 
til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget. 

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    
 

 

2.  Godkendelse af 
referat for 
seneste møde 
(se bilag 1) 

Godkende/ikke-
godkende 

Peter H. 
indleder 

5 min. Referat godkendt. Peter spørger ind til følgende fra referatet:  
Hvordan er det gået med gokartturen? Jens orienterer om, at den er er flyttet til 
den 6/3 pga for få tilmeldinger tilbage i januar, men der er pt. ok tilmeldinger.  
Hvad er staus på Talentforløb? Jens fortæller, at Håndværk og design allerede har 
afviklet deres første uge og Sprog og medier i denne uge afvikler deres første. Deres 
anden uge afvikles i henholdsvis uge 9 og 10. Det har været en udfordring at 
rekruttere til årets forløb; skolerne har kun i begrænset omfang meldt ind med 
unge, og der har været afbud inden opstart, men de unge der deltager får en rigtig 
positiv oplevelse.  
Har Lions bevilleget penge til science? Nej, vi fik afslag. Men vi har lavet et 
samarbejde med coding pirates og har et arrangement med dem den 7/3. Der er 
ligeledes stadig dialog vedrørende ’Byens hus’.  



 

 

3.  Kort omkring 
Satellit Øst – 
ungdomsskolen
s klubtilbud i 
Terndrup 
Besøg af unge 
fra  Terndrup og 
øvrige nedslag i 
relevante 
aktiviteter 

Præsentation 
for bestyrelsen 
– orientering  

Jens 
orienterer. 
De unge 
fortæller og vi 
ser video fra 
Læringslokom
otivet 

25 min. Velkomst til 3 unge fra Terndrup – Daniel fra Basic Skills og  
Lærke og Mikkel, der netop har været på Læringslokomotivet.  
Daniel fortæller at han er glad for at gå i Basic skills, fordi han  
altid har været lidt skoletræt, så det er postivit for ham med  
kun 3 fag (dansk, matematik og engelsk) og så praktik en gang om ugen. Han er i 
praktik ved tanken i Terndrup (hvor der er  tank, værksted og butik) og kunne godt 
tænke sig at blive mekaniker. Han får lov til at lave bremser eks. og så bliver det 
tjekket efter, om han har løst opgaven rigtig. Han oplever, at der har været en 
udvikling, hvor han får lov til mere og mere. Han har også fået et fritidsjob dernede. 
I sin fritid bruger han satelitten i Terndrup og har også benyttet motorlære.   
 
Lærke oplever at have flyttet sig især i matematik og i forhold til at få en større 
selvtillid. Hun er blevet bedre til at række hånden op i timerne. Mikkel er også 
blevet bedre i matematik og også socialt – både på campen men også efter at han 
er kommet tilbage.  
De oplever, at det betyder noget, at man er sammen med nye mennesker, og det er 
intensivt. Man bliver nødt til at være sammen, og det er positivit. Det er ligeledes 
positivt, at man har de samme udfordringer, fordi så tør man lidt mere, og man tør 
i højere grad at spørge om hjælp, uden man er ikke bange for, at der er nogen, der 
griner. Hverken Lærke eller Mikkel var i tvivl om, at de skulle deltage; det var deres 
klasselærer, der opfordrede dem.  
 
Jens orienterer om, at vi har ændret i åbningstiderne i satellitten i Terndrup, for at 
tilpasse det til den yngre målgruppe.  
 
Trine orienterer om Coop Crew, og at vi har flere ansøgere end vi har pladser. Det 
er især specialklasserne, der har fået øjnene op for vores tilbud.  



 

 

Jens orienterer om, at vi den 28/2 har et forældremøde  
sammen med politiet omkring sikkerhed og knallerter.   
 

4.  Nyt om Rebild 
Ungeråd 

Ide omkring ny 
organisering 
præsenteres. 
Herefter 
drøftelse. 

Trine indleder 15 min. Trine opridser de tanker, vi har gjort os i Ungdomsskolen omkring at tænke 
Ungerådet, som en paraply, for de forskellige aktiviteter, der handler om De unges 
stemme og demokratisk og fællesskabsorienteret dannelse. Så i stedet for at tænke 
rådet som én mindre gruppe unge, der har meldt sig til ungerådet, så er det de 
unge, der deltager i vores aktiviteter under paraplyen R:UNG. Det kunne være 
Folkemødet, Ungdommens EU-topmøde, demokratifitness eller lignende. Hvad der 
lægger under prapalyen er dynamisk. Bevæggrunden for at ændre konceptet er, at 
vi godt kan mobilisere unge til at deltage i konkrete aktiviteter – også med 
forberedelse – men at ungerådet som form og indhold er for abstrakt og ikke 
motiverer ungegruppen.  
Der er opbakning fra bestyrelsen til at ændre konceptet, og det vurderes, at det vil 
kunne afvikles indenfor ungerådets allerede brede vedtægter. Der tages kontakt til 
fælles elevråd med henblik på at samarbejde, da vores aktiviteter netop også vil 
kunne være relevant for målgruppen af unge der.  
De to pladser, der er i ungdomsskolebestyrelsen fra Ungerådet, bliver fremadrettet 
byttet ud med unge fra det område, hvor bestyrelsesmødet afvikles og / eller unge 
der har deltaget i aktiviteter, som er på dagsordenen. Der er en opmærskomhed på, 
at Ungerådet – de unges stemme – stadig har en rolle at spille i forhold til 
høringssvar, temedage eller lignende.  
 

5.  Personalesituati
onen (sygdom 

Orientering til 
bestryrelsen 

Jens orienterer 10 min. Jens orienterer om personalesituationen.  



 

 

og 3-i-1-
undersøgelse) i 
RU 

6.  Økonomi Fast punkt – 
orientering og 
drøftelse 

Status på 
forbrug 2023 
udleveres. 

15 min. Kort præsentation af budget og poster. 
 

7.  Spisning    20 min.  

8.  Ny Børn- og 
ungepolitik  
(Bilag 2+3+4) 

Beslutningspunk
t – hvilke 1-2 
målsætninger 
(m. 
begrundelser) 
ønsker vi fra 
bestyrelsen at 
melde ind til det 
videre arbejde 
med politikken. 
Læs med fordel 
bilag 2 først. 
Bilag 3 er 
output fra 
workshoppen 
omkring 

Link fra Bjørn 
til relevante 
baggrundsmat
eriale: Børn og 
unge er 
mindre 
sammen med 
deres venner - 
VIVE 
(Der er både 
en kort 
orienterende 
tekst på siden 
og link til 
omfattende 
rapport). 

40 min. Bjørn fortæller om temadagen, hvor hver gruppe skulle fortælle, hvad de synes, der 
skulle være fokus på i forhold til børne- og ungepolitikken. Trine fortæller op om en 
temadag om præstationskultur afholdt af Ungdomsskoleforeningen og med oplæg 
af Søren Chr. Krogh.  
 
På baggrund af drøftelser og materiale indstiller bestyrelsen følgende 
målsætninger til den nye Børne og ungepolitik: 
 
-At vi ser på unge som en ressource, der kan og gerne vil.  
 
-At vi anser den frie tid/fritiden som en afgørende ressource i børn og unges 
dannelsesarbejde.  
 
-At vi i Rebild Kommune passer på de eksisterende og udvikler nye alternative 
læringsarenaer og motivationsbårne fællesskaber. 
 

https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/boern-og-unge-er-mindre-sammen-med-deres-venner/?utm_campaign=B%C3%B8rn%20og%20unge%20er%20mindre%20sammen%20med%20deres%20venner%20%7C%20Livskvaliteten%20er%20vokset%20i%20de%20udsatte%20boligomr%C3%A5der%20%7C%20St%C3%B8tte%20fra%20chef%20og%20kollegaer%20kan%20holde%20%C3%A6ldre%20med%20synstab%20i%20arbejde&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/boern-og-unge-er-mindre-sammen-med-deres-venner/?utm_campaign=B%C3%B8rn%20og%20unge%20er%20mindre%20sammen%20med%20deres%20venner%20%7C%20Livskvaliteten%20er%20vokset%20i%20de%20udsatte%20boligomr%C3%A5der%20%7C%20St%C3%B8tte%20fra%20chef%20og%20kollegaer%20kan%20holde%20%C3%A6ldre%20med%20synstab%20i%20arbejde&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/boern-og-unge-er-mindre-sammen-med-deres-venner/?utm_campaign=B%C3%B8rn%20og%20unge%20er%20mindre%20sammen%20med%20deres%20venner%20%7C%20Livskvaliteten%20er%20vokset%20i%20de%20udsatte%20boligomr%C3%A5der%20%7C%20St%C3%B8tte%20fra%20chef%20og%20kollegaer%20kan%20holde%20%C3%A6ldre%20med%20synstab%20i%20arbejde&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/boern-og-unge-er-mindre-sammen-med-deres-venner/?utm_campaign=B%C3%B8rn%20og%20unge%20er%20mindre%20sammen%20med%20deres%20venner%20%7C%20Livskvaliteten%20er%20vokset%20i%20de%20udsatte%20boligomr%C3%A5der%20%7C%20St%C3%B8tte%20fra%20chef%20og%20kollegaer%20kan%20holde%20%C3%A6ldre%20med%20synstab%20i%20arbejde&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/boern-og-unge-er-mindre-sammen-med-deres-venner/?utm_campaign=B%C3%B8rn%20og%20unge%20er%20mindre%20sammen%20med%20deres%20venner%20%7C%20Livskvaliteten%20er%20vokset%20i%20de%20udsatte%20boligomr%C3%A5der%20%7C%20St%C3%B8tte%20fra%20chef%20og%20kollegaer%20kan%20holde%20%C3%A6ldre%20med%20synstab%20i%20arbejde&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/boern-og-unge-er-mindre-sammen-med-deres-venner/?utm_campaign=B%C3%B8rn%20og%20unge%20er%20mindre%20sammen%20med%20deres%20venner%20%7C%20Livskvaliteten%20er%20vokset%20i%20de%20udsatte%20boligomr%C3%A5der%20%7C%20St%C3%B8tte%20fra%20chef%20og%20kollegaer%20kan%20holde%20%C3%A6ldre%20med%20synstab%20i%20arbejde&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs


 

 

 
 

politikken 
(afholdt 8/12) 
Bilag 4 er skema 
til brug for 
returnering af 
målsætninger.  

Ligeledes har 
vi tidligere 
drøftet 
Sundhedsprofil
en:  
Sundhedsprofil 
for børn og 
unge - Rebild 
Kommune 
2021 

9.  Evt. og 
fastlæggelse af 
lokation for 
næste møde 
(20/4) 
På vejen ud er 
der mulighed 
for at kigge forbi 
Satellit Øst i 
kælderen under 
Kilden, der 
åbner kl. 18.30 

 Peter H.  5 min. Næste møde bliver på Suldrup Skole og efterfølgende besøg i Satellitten. Vi flytter 
bestyrelsesmødet den 28/9 til den 30/8 på grund af høringsperiode – Jens flytter 
mødet i kalenderen. 

https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Folkesundhed/Boernesundhedsprofil/2021-materialer/TG-Boernesundhedsprofil-2021-Rebild.ashx?la=da
https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Folkesundhed/Boernesundhedsprofil/2021-materialer/TG-Boernesundhedsprofil-2021-Rebild.ashx?la=da
https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Folkesundhed/Boernesundhedsprofil/2021-materialer/TG-Boernesundhedsprofil-2021-Rebild.ashx?la=da
https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Folkesundhed/Boernesundhedsprofil/2021-materialer/TG-Boernesundhedsprofil-2021-Rebild.ashx?la=da
https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Folkesundhed/Boernesundhedsprofil/2021-materialer/TG-Boernesundhedsprofil-2021-Rebild.ashx?la=da

