
Herning 
Kommune 

Dagsorden til 3. bestyrelsesmøde 2020-2021 Dato og tid: Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 17:00-

19:00 
Deltagere: 

Sted: Online via Teams 
• Mette Guldberg (Kommunal repræsentant) 

Mødeleder: Annette • Lone Børlum (Repræsentant fra FH) 
Referent: Allan • Ida Thylstrup (Repræsentant fra organisationer og foreninger) 

• Marlene Bjørner Damgaard (Forældrerepræsentant) 

• Vakant (Forældrerepræsentant) 

• Poul Straagaard (Medarbejderrepræsentant) 

• Rasmus Kofod (Medarbejderrepræsentant) 

• Vakant (Elevrepræsentant) 

• Vakant (Elevrepræsentant) 

• Allan Bjørnskov Hansen (Viceungdomsskoleleder) . Annette Bredkjær (Ungdomsskoleleder) . Gæst: Lise Kjærgaard, afdelingsleder for SSP 

Emne Punkt Tid og ansvarlig Indstilling Referat 
typel 

1 Fravær/ Afbud 0 2 min - Annette Afbud fra Lone 

2 TEMA 1: Årligt tilsyn med O+D+B 45 min - Lise Lise og de ansatte i den Styrkede SSP-indsats for- Præsentation af personalet: Lise, Aleksander, Line & 
SSP tæller om indsatsen. [rorben. 

Derudover bliver bestyrelsen introdukseret til for-

midlerteamets indsatser på skolerne. Gennemgang af opgaver/indsatser: 

• Digital dannelse i 4. årgang • Styrket SSP 

1 0: orientering; D: drøftelse; B: beslutning 
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• Social Pejling i 6. årgang ■ Den styrkede indsats har bl.a . betydet, at ind-

• Trivselsseminar i 8. årgang . satsen er styrker udenfor Herning by. 
■ Den håndholdte indsats er indsatser på en-

Herunder specielt indsatsen i en Corona-tid. kelte unge og/eller familie - ikke som 
støtte/kontaktperson, men som hurtigt hand-

Det indstilles at oplægget drøftes og godkendes. lende indtil en mere permanent løsning er 
fundet. Henvendelser kommer bl.a. skoler, 
forældre, CBF m.fl. Håndholdte opgaver kan 
også tage udgangspunkt i at få opstartet en 
sag ved CBF. 

■ Gruppe-håndholdte indsatser er indsatser ret-
tet med grupperinger af unge, som forsøges 
aktiveres i særl igt ti lrettelagte akt iviteter, eks. 
Cykelture, "biblioteksklub", gaming. 

■ Vi forsøger at motivere de unge til at indgå i 
de frit idsaktiviteter allerede findes - både i 
foreningsregi og i UngHern ing. 

■ DOT 
■ Det opsøgende team er fortsat udvidet grun-

det ekstra indsatser under Corona . Pt. kører 
D.O.T. på lettere nedsat blus, og der er ikke 
folk på gaden på søndage. 

■ Der sker ikke så meget for tiden, hvil ket kan 
skyldes vejret. Det forventes at der kommer 
flere unge på gaden til foråret, når vejret bl i-
ver bedre. 

■ Der er fokus på Haderup, hvor der har været 
episoder, hvor unge har ageret uheldigt. 

■ Fokus på boligsociale områder, hvor der er 
tæt samarbejde med politi, boligsociale ind-
satser, skoler mm. 

■ Lindbjergskolen er fortsat et yndet tilholds-
sted for unge med uheld ig adfærd til følge 

■ Sdr. Felding er for nyligt blevet er fokusom-
råde, da der er begyndt at opstå uheldige ten-
denser blandt unge. 
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■ 

■ Formidling 
■ Formidling kører pt. på 4., 6. og 8. årgang 
■ Der arbejdes på en video til forældre på 2. år-

gang. Målet er oplysning om børn ageren for 
nettet, bl.a. spil, mobiler mv. Formålet er at 
give forældre anledning til at skabe debat 
med deres børn om trivsel på nettet/devices. 

■ 4. årgang er fortsat lagt an på digital triv-

sel/dan nelse 
■ 6. årgang er social pejling 
■ 8. årgang ertrivselsseminar 
■ Links til videoer sendes med referatet 

■ Tiltag under Corona 
■ Vi ser frem mod sommerferieaktiviteter for 

sommerferien 2021, hvor vi forventer at 
skulle lave indsatser i stil med 2020. 

■ Nyt journaliseringssystem hvilket åbner nye mu-
ligheder for bl.a . dokumentation og notatpligt 

■ Evaluering af styrket SSP sker i 2021, og det for-
ventes til sagsfremstilling i foråret 2022 

■ 

Dias og links til formidlerteamet videoer vedlægges 
referatet. 

Indstillingen godkendt. 

3 Tema 2: Årsrapport O+D+B 30 min -Annette I årsrapporten evalueres på sidste års indsatser og Noter fra drøftelsen: 

2020/2021 der sættes mål for det kommende år. -Dette dels • HU oplever, at det giver mening, og at der gode 
på organisatorisk plan dels for hver afdeling. muligheder for at byde ind med indsatser 

• Tilføje "meningsfulde" til sætningen omkring fæl-

lesskaber 
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Årsrapporten er endnu ikke færdig, men på besty- • Fritid støtter op om målene, og det giver god me-
relsesmødet præsenteres evalueringen af de orga- ning i forhold til fritidsafdelingen 
nisatoriske indsatser fra 2020 og målene for det • "så dygtig som man kan" handler om mere end 
kommende år drøftes. faglig udvikling. Det kan også være sociale kom-

Det indstilles at punktet drøftes og besluttes. 
petencer. Vi skal også huske de håndværksmæs-

sige fagligheder! 

• SSP finder meningsfulde fællesskaber særligt vig-

tig, da de unge de møder vil at profitere af at 

blive en del af et meningsfuldt fællesskab 

• Vi skal huske at "sammenhæng ml. afdelinger" 

også er en vigtig faktor i "at blive så dygtig som 

de kan .. " 

Arbejdet med årsmålene fortsættes, og det er vigtigt 
at ALLE får ejerskab til- og finder mening i mål og ind-
satser! 

Indstillingen godkendt 

4 Regulering af knallertkø- D+B 10 min - Allan Betalingen for knallertkørekort steg fra officielt Indstillingen godkendt 

rekortkontingent hold 1. januar 2021- fra 460 til 510 kr. 
Derudover tager UngHerning kr. 300 for Første- Der tages en drøftelse af generelle priser for bl.a . 

hjælp. 1.hjælp, traktorteori, jagttegn på kommende møde 

I øjeblikket betaler de unge 750 kr 
Er vi ikke enige om at betalingen så vil udgøre kr. 
810? (510 + 300 for førstehjælp) 

Forslag: 

Vi foreslår at prisen ændres til 810 på kommende 

knallerthold . 

Det indstilles at forslaget drøftes og besluttes. 

-4-



5 Nyt fra afdelingerne D+B 5 min -Annette Bilag udsendes inden mødet. ingen kommentarer til udsendte status. 

Det indstilles at det udsendte materiale drøftes og IAB orienterede: 

besluttes. - Flytningen til Kølkær fy lder en del 

- Børnehuset har opsagt deres lejemål, og sagen 

behandles på BFU senere på ugen. 

Økonomi: 
- Resultatet for 2020 blev et plus på 9.000,-

- Budget 2021 er fastlagt, og alle nuværende 

normeringer er indeholdt i budgettet, så der 

er ikke ændringer i forhold til 2020. 

Indstillingen godkendt 

6 Aktuel status ift. Corona 0 5 min - Annette • Orientering om den aktuelle Corona-status i Den nye hverdag med Corona er ved at finde sit lejde 

UngHerning. på Gl. Skolevej. 

Der er fortsat fokus på udsatte/sårbare unge i såvel 

Det indstilles at punktet tages til efterretning. heltidsafdelingen som SSP og fritidsafdelingen 

Heltid har fokus på de elever, som ikke kan komme i 

skole 

SSP har fokus på de håndholdte indsatser 

Fritidsafdelingen igangsætter aktiviteter for udsatte 
1sårbare unge, hvor der oprettes særligt tilrettelagte 

indsatser. 

Indstillingen godkendt 

7 Evt. 0 5 min -Alle AB orienterede om Tour de bestyrelse - alle tilbydes 

deltagelse. Tilmelding v. AB 
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8 Godkendelse af referatet 

Venlig hilsen 
Mette Guldberg 

f referatet: 

s ~~ 
Bestyrelsesformao.gj 

Referat sendes til : 

Bestyrelsen: 

mkguld@hotmail.com 

lone@fh-hib.dk 

ida .mia@outlook.dk 

5 min -Allan 

Marlene. Bjorner.Da mgaa rd@holstebro.dk 

poul1802@dblit.dk 

rasm6271@dblit.dk 

ungah@herning.dk 

ungab@herning.dk 

Forvaltningen: 

cblcr@herning.dk 

Ungdomsskoleledere: 

unghn@herning.dk 

Mette Guldberg 

Lone Børlum 

Ida Thylstrup 

Marlene Bjørner Damgaard 

Poul Straagaard 

Rasmus Kofod 

Allan Bjørnskov Hansen 

Annette Bredkjær 

Christian Rotbøl 

Holger R. Nissen 
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Bestyrelsesmødet i marts placeres d. 23. marts, da 
den sidste t irsdag ligger i påsken. 

Referatet er godkendt. 



ungao@herning.dk 

ungli@herning.dk 

Anders Ørskov 

Lise Kjærgaard 
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