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Bilagsforside

Dokument Titel: Referat - Rådmandsmøde - 11.09.18

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2



Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
11-09-2018 08:30

11-09-2018 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

11. september 2018
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW) 
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Christina Woetmann (referent)

Afbud: Erik Kaastrup-Hansen 
Jeanette L. Hoppe

Fraværende:

Bemærk:

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

1.3   Opfølgning på budgetforlig, 2. kvartal
Der er for 2. kvartal fulgt op på i alt 16 punkter. For 5 punkter og 1 underpunkt foreslås 
opfølgningen afsluttet i regi af nærværende kvartalsvise opfølgninger for i stedet enten at 
ophøre eller overgå til almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer jf. 
forligsteksterne. De resterende punkter har angivet nye foreslåede 
opfølgningstidspunkter.

Indstilling om, at: 
1) Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye opfølgningstidspunkter drøftes 

og godkendes.

BHA præsenterede indstillingen. 
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Indstillingen blev drøftet af mødekredsen:
 

- KW spurgte konkret ind til punkt 24 (budgetforlig 2016 – anlæg af 12 sikrede 
boliger). BHA orienterede, at der oprindeligt var planlagt 12 sikrede boliger til 
domsanbragte. Det har vist sig, at vi har brug for en anden type boliger, der også 
passer til andre målgruppe. Derfor ønsker Økonomi at kontakte byrådet med 
hensyn til at orientere om en ændring af målgruppen og en ændring i anvendelsen 
af anlægsmidlerne. Der bygges stadig 12 boliger, men på en anden måde, end der 
var tænkt

- VJ orienterede om pkt. 23 (Museum Ovartaci). Ovartaci er nu fuldt overdraget. 

- LH orienterede om pkt. 17.1 og 17.2. Såfremt 17.1. afsluttes som foreslået, skal 
der følges op via en anden rapportering. Endvidere skal der fokuseres mere på 
arbejdet med prognoseværktøj sammen med MBU (SOC følger op)

Indstillingen blev godkendt.

(Økonomi følger op)

1.4   Indstilling - Opførelsen af 8 skæve almene boliger, Bækken
Efter afholdt licitation, med en vinder indenfor budgetrammen, anmoder MSB nu byrådet 
om at frigive den resterende anlægsbevilling på 6.775.000 kr., således at den samlede 
anlægssum beløber sig til 7.975.000 kr.

Indstilling om, at: 
1) at vedlagte byrådsindstilling vedrørende anlægsbevilling til etablering af 8 skæve 

boliger fremsendes til byrådet.

BHA præsenterede sagen for mødekredsen. 

Rådmandsmødet drøftede derpå indstillingen, herunder en bekymring for kvaliteten af 
boligerne og de efterfølgende, løbende vedligeholdelsesudgifter ved boligerne. 

Indstillingen blev godkendt.

(Økonomi følger op)

2   Til drøftelse
3   Til orientering
3.1   Orientering fra Magistraten
KW orienterede om møde med FMU inden Magistratsmødet d. 10. september, hvor den 
nuværende spareproces blev drøftet, herunder om man kan gøre noget anderledes, så 
medarbejdersiden har bedre mulighed for at kommentere på forslagene. 
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KW orienterede kort om drøftelserne fra Magistratsmødet d. 10. september. 

3.2   Orientering af Udvalgsmødet
Rådmandsmødet drøftede det kommende udvalgsmøde.

KW bemærkede, at SOC gerne må være opmærksomme på sammenhængen mellem pkt. 
2 (byrådshenvist sag: Dækning af merudgifter efter Servicelovens § 41) og pkt. 6 
(Danmarkskort på det sociale område) i forhold til materialerne til udvalgsmødet (SOC 
følger op).

3.3   Bordrunde



Bilagsforside

Dokument Titel: Indstilling vedr samarbejde om psykisk 
sårbare

Dagsordens titel Psykisk sårbare børn og unge i kultur- og 
fritidslivet

Dagsordenspunkt nr 2.1



Klik her for at angive tekst. side 1 af 2 

Indstilling

Samarbejde om psykisk sårbare
Konst. Direktør i Børn og Unge, Søren Aakjær har d. 13. 
september fremsendt brev og notat (jf. bilag 1-2) 
vedrørende psykisk sårbare børn og unges adgang til 
fritids- og kulturlivet i Aarhus

1. Resume 
Thomas Medom og Rabih Azad-Ahmad har aftalt at se 
nærmere på psykisk sårbare børn og unges adgang til 
fritids- og kulturlivet i Aarhus. Initiativet hænger sammen 
med stigningen i antallet af unge, der oplever psykisk sår-
barhed. 

Initiativet har ikke sammenhæng til den aktuelle 
budgetlægning, idet der tages afsæt i de gældende 
budgetmæssige rammer.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) henvendelsen drøftes mhp. på afklaring af MSBs rolle

3. Baggrund
-
4. Effekt
-
5. Ydelse
-
6. Organisering 
-
7. Ressourcer
-

Til Rådmandssmødet
Fra O&L
Dato 14. september 2018



Klik her for at angive tekst. side 2 af 2

Bilag
Bilag 1: Samarbejde om psykisk sårbare (henvendelse 

fra MBU)
Bilag: Notat om Psykisk sårbare børn og unge i kultur- 

og fritidslivet

Tidligere beslutninger

Antal tegn: 1.063Sagsnummer: 18/048527-1

Organisation & Ledelse Sagsbehandler: Kristian Dalsgaard

E-post: dakri@aarhus.dk
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Kære Erik Kaastrup-Hansen 

 

Thomas Medom og Rabih Azad-Ahmad har aftalt at se nærmere på psykisk 

sårbare børn og unges adgang til fritids- og kulturlivet i Aarhus. Initiativet 

hænger sammen med stigningen i antallet af unge, der oplever psykisk sår-

barhed. Initiativet har ikke sammenhæng til den aktuelle budgetlægning, idet 

der tages afsæt i de gældende budgetmæssige rammer.  

 

MBU og MKB har holdt møde om temaet på embedsmands- og på råd-

mandsniveau, og der foreligger indtil videre en ”bruttoliste” (vedlagt) med 

eksisterende tilbud og potentiale for forbedringer. Næste aftalte skridt er at 

udarbejde et udkast til prioriteret handleplan med henblik på en beslutning 

på et kommende rådmandsmøde.  

 

I forlængelse af drøftelsen på rådmandsmødet 14/8 mellem MBU og MKB vil 

jeg høre, om MSB vil udpege en-to ledere, der kan være med til at kvalifice-

re drøftelserne af udkastet til en prioriteret handleplan. Omfanget forventes 

at være to møder á to timer plus forberedelse. I givet fald vil rådmand Kristi-

an Würtz naturligvis også blive inviteret til at deltage i drøftelse med MKB- 

og MBU-rådmanden, når der foreligger et udkast til handleplan.  

 

De tre magistratsafdelinger har i forvejen et samarbejde omkring ungdoms-

kulturhuset. Dét kunne være et relevant afsæt i det videre arbejde, og under 

alle omstændigheder vurderes MSBs kompetencer i forhold til psykisk sår-

bare unge at være relevante i udarbejdelsen af udkastet til handleplan.  

 

Fra MKB hhv. MBU har følgende personer deltaget i drøftelserne og bidraget 

til den bruttoliste, der skal munde ud i et udkast til handleplan: 

 

MKB: Anne Line Svelle, Marie Østergaard, Henrik Traberg, Morten Peder-

sen og Heidi Lytje Oehlers. 

MBU: Hans van Binsbergen og Jan Sejersdahl Kirkegaard.   

 

Skriv gerne til Flemming Staub (fst@aarhus.dk / 51576742) om, hvem vi må 

invitere fra MSB til møde om psykisk sårbare unges adgang til fritids- og 

kulturlivet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Aakjær 

Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C 

 

Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Att. Direktør Erik Kaastrup-Hansen 

BØRN OG UNGE 
Konst. direktør 

Aarhus Kommune 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

 

Sag: 18/031004-8 

 

mailto:fst@aarhus.dk
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Notat 
 

Til Rådmandsmødet MKB – MBU 14. august 2018 

Til Drøftelse 

 

 

Psykisk sårbare børn og unge i kultur- og fritidslivet 

 

På rådmandsmødet mellem MKB og MBU den 20. februar 2018 foreslog 

Thomas Medom et eventuelt samarbejde om psykisk sårbarhed i forbindelse 

med stigningen i antallet af børn og unge, der oplever psykisk sårbarhed. 

 

Repræsentanter for MKBs forvaltninger og PPR og Specialpædagogik i Børn 

og Unge mødtes den 6. juni 2018 med henblik på at forberede et notat til 

rådmandsmødet mellem MKB og MBU den 14. august.  

 

Det fremgik bl.a. af mødet, at der i forvejen er en række tilbud og et vist 

samarbejde om tilbud til målgruppen. Bl.a. har PPR-S erfaringer med Musik-

skolen og specialklasser, som har givet nye vinkler på specialpædagogik-

ken. På portalen ulfiaarhus.dk kan man søge på tilbud til børn med særlige 

behov. Fra bibliotekernes side er der særligt fokus på at øge målgruppens 

oplevelse af adgang til eksisterende tilbud.  

 

Det blev aftalt i første omgang at fokusere på følgende: 

 Hvilke tilbud er der i forvejen til målgruppen? 

 Hvilke yderligere tilbud kunne være realistiske og attraktive?  

 Har man de relevante kompetencer?  

 

Nedenfor fremgår aktuelle oversigter over nuværende og potentielle tilbud til 

målgruppen fra Sport & Fritid, Kulturforvaltningen og Aarhus Kommunes Bibli-

oteker. De enkelte afsnit er udarbejdet af de respektive forvaltninger i MKB og 

samlet i dette notat. Der er ikke hermed taget stilling til finansiering eller øvrige 

forhold omkring igangsættelse af yderligere tiltag. Oversigten udgør en brutto-

liste som afsæt for et fortsat samarbejde mellem MKB og MBU. 

 

Det indstilles, at magistratsafdelingernes samarbejde om at styrke tilbud-

dene til sårbare børn og unge samt målgruppens oplevelse af adgang til 

almene tilbud fortsætter. Status for samarbejdet bringes ind på rådmands-

møderne mellem MKB og MBU.  

BØRN OG UNGE 

Stabe 

Aarhus Kommune 

Ledelsessekretariatet 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 51 57 67 42 

 

Direkte e-mail: 

fst@aarhus.dk 

 

Sag: 18/031004-3 

Sagsbehandler: 

Flemming Staub 
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Sport & Fritid 

 

1. Hvilke tilbud er der i forvejen til målgruppen? 

 

a. ForeningsMentor 

ForeningsMentor er en indsats, hvor børn og unge fra udsat-

te boligområder (Bispehaven og Tilst) samt Internationale 

børn og flygtninge, gennem en mentorindsats får hjælp og 

støtte til at få et aktivt fritidsliv. Mentoren hjælper med at fin-

de det rigtige fritidstilbud til barnet, samt med tilmelding, 

eventuelt fritidspas. Mentoren taler derudover med foræl-

drene om betydningen af et aktivt fritidsliv for deres barn, 

samt hvad der forventes af dem i foreningen. Derudover føl-

ger mentoren med barnet og eventuelt forældrene til træning 

indtil de selv kan tage over. Indsatsen er samarbejde mel-

lem Aarhus Kommune og Red Barnet.  

 

b. Fritidspas 

Fritidspasset udstedes til ca. 5.400 børn og unge fra øko-

nomisk trængte familier i alderen 3 til 17 år. Fritidspasset gi-

ver modtageren mulighed for at få betalt kontingent i en for-

ening på op til 1.000 kr. årligt. 

 

 

2. Hvilke yderligere tilbud kunne være realistiske og attraktive?  

 

a. Fritids- og kulturintro 

Fritids- og kulturintro er et undervisningstilbud på 32 timer, 

hvor eleverne introduceres til de fritid- og kulturtilbud, der er 

i Aarhus. Det er muligt at målrette Fritids- og kulturintrofor-

løbet til forskellige målgrupper af psykisk sårbare med fokus 

på de tilbud, som er egnet til målgruppen. Projektet startede 

oprindeligt op som et tilbud til modtagerklasser, men Fritids- 

og kulturintro tilbydes fra januar 2019 gennem ULF til alle 

dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser i Aarhus.  

 

b. Bydækkende ForeningsMentor 

Det er relevant at koble Fritids- og kulturintro med en by-

dækkende ForeningsMentor indsats. Gennem Forenings-

Mentor kan de børn og unge som har brug for yderligere 

hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet få hjælp i en 

periode på ca. 3 måneder. Det er vigtigt, at de derefter kan 
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klare sig på egen hånd i foreningen. Indsatsen kunne even-

tuelt kobles til PPR eller specialklasser eller til foreninger 

med fokus på forskellige udfordringer for barnet (fx autisme-

foreningen, høreforeningen mv.), som så henviser de rette 

børn til ForeningsMentor. 

 

c. Mangfoldigt frivilligt foreningsliv 

Mange psykisk sårbare ville kunne deltage i almindelige fri-

tidsaktiviteter på lige fod med andre børn og unge. Derud-

over vil der være foreninger, som er særligt gode til nogle 

målgrupper, enten fordi aktiviteten passer til målgruppen el-

ler fordi foreningen er interesseret i at gøre en ekstra indsats 

overfor denne målgruppe.  

 

Videre modtager foreninger i Aarhus Kommune dobbelt til-

skud til særligt tilrettelagte tilbud til handicappede, og derfor 

har Sport & Fritid et kendskab til de foreninger, som ansøger 

om dette tilskud. Det drejer sig om foreningerne; Lavia, Ly-

strup IF Svømning, Hasa/Halliwick svømmeklubben, Aar-

hus, VSK Aarhus, Lystrup IF fodbold, Skytteklubben 

DSB/ASF).  

 

Ud fra en beskrivelse af målgruppen, vil man kunne udar-

bejde et overblik over de foreninger, som er særligt egnet til 

forskellige målgrupper. 

 

d. Uddannelse af frivillige foreningsledere og -trænere 

gennem for eksempel ÅUF eller Aarhus i Forening 

Flere foreninger oplever at de til tider har børn eller unge i 

foreningen, der er udsatte eller har særlige udfordringer i 

forhold til at kunne indgå på lige vilkår i foreningslivet. Man-

ge foreninger ønsker ligeledes at tage et socialt ansvar i for-

hold til børn og unge fra lokalområdet, men oplever at de ik-

ke har ressourcerne eller kompetencerne til at inkludere dis-

se børn. Kan man i fællesskab (MBU, MSB og MKB) udfor-

me et kursustilbud til de foreninger, som ønsker kompeten-

cer i forhold til at inkludere målgruppen. 

 

e. Fritidspas til nye målgrupper 

Fritidspasset giver mulighed for betaling af kontingent i en 

frivillige forening på op til 1.000 kr. Fritidspasset udstedes til 

børn og unge i økonomiske trængte familier (familier med en 
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husstandsindtægt på under 192.714 kr. om året). Sport & 

Fritid foreslår at man i et tværgående samarbejde afprøver 

forsøg med at udvide målgruppen, således at flere børn og 

unge kan modtage et fritidspas. Det kan være børn og unge, 

som af PPR, skolelærere eller sagsbehandlere vurderes kan 

have gavn af at deltage i aktiviteter i fritiden. Denne indsats 

kan med fordel kombineres med ForeningsMentor. 

 

 

3. Har man de relevante kompetencer? 

 

a. Kursus tilbud til foreningsledere og -trænere 

Se forslag under 2.d oven for. 

 

b. Oplæg/foredrag for eksisterende Foreningsmentorer 

Sport & Fritid har ca. 40 frivillige mentorer, som hjælper 

børn og unge i gang med en fritidsaktivitet. De hjælper børn 

og unge som ikke ad egen vej har fundet frem til en fritidsak-

tivitet. Disse mentorer er i kontakt med børn og unge, som 

er udsatte i større eller mindre grad. Mentorerne er interes-

seret i viden og metoder til at få de børn og unge, som de er 

mentor for, gjort så selvhjulpne som muligt.  

 

 

Kulturforvaltningen 

 

1. Hvilke tilbud er der i forvejen til målgruppen? 

 

a. ULF i Aarhus, Børnekulturhuset 

ULF i Aarhus - Undervisnings- og læringsforløb er et samar-

bejde mellem MKB og MBU samt en masse museer, kultur-

institutioner, natur- og idrætsfaglige aktører i Aarhus. Der til-

bydes ikke i aktiviteter specifikt rettet mod psykisk sårbare, 

men der er en række tilbud til børn med særlige behov igen-

nem ULF, hvor især byens museer (Fx Den Gamle By) og 

andre kulturinstitutioner har en lang tradition for at tænke ak-

tiviteter, der tager højde for målgruppen. Her er også en 

række natur, frilufts- og idrætsinstitutioner, som er vante til 

at tilpasse og målrette deres tilbud, så de kan rumme børn 

med særlige behov. 
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Museum Ovartaci har dog en meget lang tradition for at til-

byde aktiviteter til og formidle om psykisk sårbare og psykisk 

syge, herunder tilbud knyttet til museets ateliers ved Psykia-

trisk Hospital i Risskov. Det er uvist om disse aktiviteter kan 

videreføres med museets flytning til nye rammer. 

 

b. Aarhus Musikskole, Aarhus Billed- og Medieskole, Filu-

rens Skole for teater og dans 

Kulturskolerne i Kulturforvaltningen regi– Aarhus Musiksko-

le, Aarhus Billed- og Medieskole og Filurens Skole for teater 

og dans tilbyder undervisning i forskellige kunstgenrer, hvor 

psykisk sårbare deltager på lige fod med andre børn og un-

ge. Generelt beder kulturskolerne om, at forældrene oplyser, 

hvis barnet har særlige vanskeligheder, som der skal tages 

hensyn til. Det har betydning eftersom nogle aktiviteter er 

mere velegnede end andre alt efter barnet eller den unges 

udfordring. 

 

Aarhus Billed- og Medieskole tilbyder gennem deres mobile 

atelier Kunstcamperen aktiviteter, der er velegnede til børn 

med særlige behov, herunder psykisk sårbare.  

 

Aarhus Musikskole har desuden et samarbejde med Katri-

nebjergskolen om musikundervisning som del af NEST-

indsatsen og står desuden for Musikunik-projektet på Tovs-

højskolen, hvor de yngste elever modtager kontinuerlig mu-

sikundervisning i et af de meget udsatte boligområder. 

 

Fritidspasset kan også bruges til undervisning på kultursko-

lerne. 

 

 

c. UngeKulturhuset  

Ungdomskulturhuset - UKH er et kulturhus og et mødested 

for unge i alderen 15-25 år, der ligger centralt i Aarhus. UKH 

opstod i august 2015 efter at unge gennem længere tid hav-

de efterspurgt et ungdomskulturhus i Aarhus.  

 

Bag ungdomskulturhuset står en stor gruppe seje unge, der 

sammen med Aarhus Kommune udvikler og driver huset. 

Huset hviler på et tværmagistratligt samarbejde, hvor MKB, 

MSB og MBU hver bidrager til husets drift og aktiviteter. 
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De unge kan benytte husets faciliteter og være med til at 

skabe aktiviteter og projekter, såsom koncerter og andre 

kulturelle begivenheder. Her er også gratis kaffe og unge 

opfordres til at benytte det som et frirum. Det koster ikke no-

get at være en del af UKH, og det er helt op til de unge selv, 

hvor meget de ønsker at engagere sig i huset. 

Personalet har erfaring med at vejlede unge, og der er en 

hel del sårbare unge, der benytter sig af huset regelmæssigt 

og som gennem dette er blevet hjulpet gennem diverse ud-

fordringer.  

 

d. Børnekulturhuset 

Børnekulturhuset i Aarhus er udviklings- og kompetencecen-

ter for børnekultur. Børnekulturhuset står i spidsen for nye 

projekter og indsatser på børnekulturområdet i forlængelse 

af kulturforvaltningens arbejdsområde. Sammen med pro-

fessionelle kunstnere og kulturinstitutioner udvikler Børne-

kulturhuset kulturtilbud til dagtilbud, skoler og familier og 

yder støtte til kulturprojekter for børn og unge i Aarhus 

Kommune. 

 

Børnekulturhusets egne projekter og forløb tilstræber at 

kunne inkludere alle børn, og flere forløb anvendes også af 

specialklasser.  

 

Børnekulturhuset er desuden medudvikler på Fritids-og Kul-

turintro og arbejder med at udvide kendskabet til anvendelse 

af Fritidspasset til kulturelle aktiviteter. Det er også vores op-

levelse, at Fritidspasset med fordel kunne udvides til at om-

fatte flere målgrupper. 

 

 

2. Hvilke yderligere tilbud kunne være realistiske og attraktive?  

Det ville være interessant at undersøge, om der er behov for særlige 

kunsttilbud – fx undervisningstilbud – til psykisk sårbare og hvilke 

ønsker, målgruppen har. Dog er det naturligvis afhængigt af, hvor 

stramt den gruppe er defineret, og konkrete tiltag vil skulle målrettes 

derefter.  

 

Erfaringen er generelt, at de kreative aktiviteter fungerer godt for 

børn og unge med særlige behov – formentlig fordi her er plads til 

selvudfoldelse uden specifikt facit. Det er således erfaringen fra tidli-
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gere gennemførte forløb i Børnekulturhusets regi, at billedkunst for 

psykisk sårbare (behandlingskrævende) har stor terapeutisk værdi. 

Disse forløb var dog afhængige af både særlig bevilling og special-

uddannet kunstner. Billedkunst har også med succes været anvendt 

som pædagogisk redskab i udviklingen af små børns sprog og i ar-

bejdet med både sociale kompetencer og læreplanstemaet omkring 

Kulturelle udtryksformer og værdier. Det er bl.a. sket i projektet På 

spor af kunst og ord, som er gennemført i Dagtilbud Sødalen med 

DII Klodshans som omdrejningspunkt. Se evt. 

https://issuu.com/bornekulturhuset/docs/p___spor_af_kunst_og_ord  

 

Hele spørgsmålet om at udnytte de potentialer, der ligger i kunsten 

for at sikre bedre helbred og velvære har international opmærksom-

hed og der er bl.a. inspiration og forskningsdokumentation at hente 

her: https://www.artshealthandwellbeing.org.uk/  

 

 

3. Har man de relevante kompetencer? 

Det kan undertiden være vanskeligt at integrere børn eller unge, der 

er udsatte eller har særlige udfordringer i forhold til at kunne indgå 

på lige vilkår i undervisningssituationer i fritiden. Der er stor op-

mærksomhed på det sociale ansvar, hvilket den forstærkede indsats 

med fokus på fritidspas til kulturen bl.a. er udtryk for, men konkrete 

anvisninger, tips og tricks vil formentlig gøre det lettere for kultursko-

lerne og andre aktører at inkludere disse børn. 

 

 

Aarhus Kommunes Biblioteker 

 

1. Hvilke tilbud er der i forvejen til målgruppen? 

 

Generelt er der i de enkelte lokalområder samarbejde med 

eventuelle specialinstitutioner, -klasser eller -skoler. Der 

samarbejdes konkret om målrettede aktiviteter, der kan vari-

ere fra sted til sted og over året. For programaktiviteter i sko-

lekataloget og førskolekataloget tager lærere ofte kontakt in-

den besøget og aftaler, såfremt der er særlige behov, der 

skal tages hensyn til. 

 

Link til Dokk1s undervisningstilbud: 

http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/866/html5/  

https://issuu.com/bornekulturhuset/docs/p___spor_af_kunst_og_ord
https://www.artshealthandwellbeing.org.uk/
http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/866/html5/
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Link til Lokalbibliotekernes undervisningstilbud: 

http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/851/  

Link til Dokk1s førskoletilbud: 

https://www.aakb.dk/tags/foerskoletilbud  

 
Aktiviteter specifikt møntet på målgruppen: 

 

Sindets Dag 

Afholdes på Dokk1. Hvert år i oktober sætter foreninger i 

Aarhus spot på sindslidendes rettigheder og muligheder.  

 

VR i hverdagen 

Installation i Rampelyset med Virtual Reality, hvor man kun-

ne prøve at køre i bus i Virtual Reality – mange sårbare un-

ge er fx angste for at tage bussen og man kan ’øve sig’ i det 

i et sikkert miljø i Virtual Reality. 

 

Samarbejde med Ungdomscentret og døgninstitutionen 

TURBO 

Nyt samarbejde med Ungdomscentret og døgninstitutionen 

TURBO, for udsatte unge mellem 14 og 23 år. Organisato-

risk hører centret under Familier, Børn og Unge i Magi-

stratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Ung-

domscentret er i kontakt med 500-600 unge (200 ansatte). I 

det regi afholdes der den 19. juni booktalk, hvor Jesper 

Fulgsang fra Holme Nygaard-skolen kommer med en hånd-

plukket gruppe af 6 unge, der interesserer sig for bøger. 

Konceptet bliver efterfølgende evalueret mhb. gentagelse. 

Der sættes et forløb i søen til september, hvor små grupper i 

samarbejde med Ungdomscentret + Turbo løbende inviteres 

ind til en præsentation af Dokk1 i et forsøg fokuserer mindre 

på bøger og mere på biblioteket som et åbent rum for alle. 

Samarbejdet åbner muligheder for at afprøve flere koncep-

ter. 

 

Psyk-info: Selvskade 

Dokk1 og Psyk-info Midt inviterer til temaaften om selvska-

dende adfærd. Hvordan og hvorfor udvises selvskadende 

adfærd? Hvor kan man få hvilken hjælp og hvordan kan man 

som forælder hjælpe sit unge menneske? 

Personlig beretning fra Linda Hardisty Bramsen, ledende 

overlæge v. Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit, Børne- og un-

http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/851/
https://www.aakb.dk/tags/foerskoletilbud
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gepsykiatrisk Center, der mener vi skal turde tale om selv-

skade.  

 

Foråret 2019 to temaaftner i samarbejde med Line Gry 

Knudsen, Psykiatrisk Hospital. 

 

Skolesamarbejde med Facet 

Biblioteksorientering, inspiration, introduktion til MBC 

 

Specialklasser 

Tilbud tilrettes efter deres udfordringer. Kort om biblioteket, 

rundvisning og lidt krea. Meget svingende hvad de kan holde 

til 

 

 

 

2. Målrettede konkrete samarbejdsaktiviteter på tegnebrættet: 

 

Sårbare på skolerne; ekstra booktalks, læsegrupper, 

højtlæsning 

 

Skilsmissebørn – samarbejde med, Sundhedsplejen Aarhus 

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – en vej ind med 

læsning. 

 

Bosteder; booktalks, læsegrupper, højtlæsning. 

 

 

3. Udvalgte aktiviteter, der er gearede til at kunne rumme målgruppen 

 

Studiecafé 

Hver tirsdag, onsdag og torsdag fra 15.30 - 18.00 er der 

Studiecafe på Dokk1. Her står unge frivillige lektiehjælpere, 

der alle kommer fra Red Barnet Ungdom, klar til at hjælpe 

med lektier og andet skolearbejde. 

 

Ferie-bogtips fra din unge-bibliotekar 

Hvad skal du læse i ferien? Det er ikke alle bibliotekarerne 

på Dokk1, der følger med i de nye YA/ungdomsbøger. Men 

nogle af os gør! På de her dage kan du møde en af unge-

bibliotekarne og få forslag til bøger, der passer til dig. 
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Højtlæsning 

Læn dig tilbage og møde nogle af de bedste tekster, biblio-

teket har på hylderne. Vi læser op fra en blanding af udøde-

lige klassikere og spændende nye forfattere, mens du teg-

ner, strikker – eller bare lukker øjnene og lader fortællingen 

rulle hen over lærredet i din indre biograf. 

 

Meet up for ordblinde 

På Dokk1 har vi et ”Meet up for ordblinde”. Her kan du mø-

des med andre, udveksle erfaringer, dele studieteknik eller 

blot få en snak og udvide dit netværk.  

Ordblinde studerende og en ordblindelærer sidder klar til en 

snak, giver råd eller hjælp til teknik, der bøvler. 

 

Filosofiklub 

Unge i alderen 13 - 16 år inviteres til sammen at filosofere 

over tilværelsens små og store spørgsmål. Vi benytter filoso-

fiske spil, samtalekort og andre materialer, der på forskellig 

vis kan inspirere til sjove, skæve og tankevækkende filosofi-

ske samtaler. I Ungeområdet på niveau 1. 

 

Syng sammen 

Kom til fællessang med Sangkraft Aarhus og få et skud 

energi, glæde og læring. Vi skal i fællesskab udforske sange 

med temaerne håb og frygt i november, og i december skal 

vi synge om fællesskab og ensomhed. Fællessang er for alle 

uanset alder og evner - og du får også et par sangtekniske 

fif med i bagagen. 

 

Modtagerklasser 

Tværgående indsats 

 

Mentorordning på Trige Bibliotek 

Organiseret af Bakkegårdsskolen – biblioteket bruges som 

mødested.  

 

Læsegruppe for unge. Skødstrup  

Udvides aldersmæssigt til efteråret, så tilbuddet også kan 

trække unge til, der ikke nødvendigvis går på skolen. Fra 7. 

og op + 3.-6.  
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Sprog og bogstart, Trige.  

Samarbejde med Idrætsinstitutionen Tumlehøjen 

 

Læsningens dag: Silent reading party 

I anledning af Læsningens Dag læses der sammen i stilhed. 

 

Læsningens dag: Har du talt med din bibliotekar i dag?  

I anledning af Læsningens Dag kan du få dig en hyggelig 

bogsnak med god tid til personlige anbefalinger, når bibliote-

karen rykker væk fra skranken og op i de røde sofaer i 

Skønlitteraturen. Vi medbringer et udvalg af vores egne ynd-

lingsbøger og er klar til at fortælle, lytte, diskutere og anbefa-

le. 

 

Skrive Lounge  

Så er Skrive Lounge lige noget for dig, hvor du er sammen 

med Dokk1s litteraturformidler og andre skrivelystne, som 

har samme interesse som dig. Formålet er at blive klogere 

på din egen måde at skrive på, at udfordres gennem kreati-

ve øvelser for at åbne indgange til tekstskrivning og at mø-

des med ligesindede. 

 

Film om Kroppen 

Hvad sker der, når én gruppe af unge skriver tekster om 

"kroppen", som andre unge laver en film ud af? Kom og se 

det færdige resultat. Hele dagen vil "kroppen" være i fokus; 

så kom og deltag i de mange forskellige aktiviteter, der på 

en eller anden måde bringer kroppen i spil.   

 

Minireporter  

Bliv en af Dokk1's nye mini reportere, når vi til efteråret star-

ter et lille hold op. Du mødes med andre unge (13-16 år), 

deltager i 3 workshops omkring det at interviewe, skrive og 

kommer til at dække en begivenhed for unge på Dokk1. Læs 

mere om forløbet på aakb.dk.   

 

Broderiworkshop 

Alt kan udtrykkes med korsstingsbroderi! Kom og lær at bro-

dere, så du kan få de yndigste citater, digte, opråb eller 

sangtekster op på væggen. Vi har lidt grej og garn + billeder 

og mønstre til inspiration. PS: Der er ikke undervisning, bare 

DIY-stemning og plads til at nørkle i fællesskab.   
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Portrættegning 

Få grundlæggende kendskab til portrættegning 

Street-artist Bojan Milic tager dig igennem grundlæggende 

teknikker til portrættegning.  

 

Re-use - fra bog til lyskæde 

Lav din egen lyskæde og giv nyt liv til en kasseret bog! 

Trænger du til lidt hyggebelysning, og vil du gerne være med 

til at redde en bog, så kom og lav din helt egen lyskæde! Det 

kunne være et unikt tegneserie tema, matematiske formler 

eller noget helt andet.  

 

Lyt i mørket 

Velkommen i en mørklagt Lille Sal, hvor musikbibliotekaren 

er din dj. I dag spiller vi sange inden for freak folk/psych folk-

feltet; en løst defineret genre, der blander elementer af 

60’ernes psykedeliske folk med akustiske klange, sære in-

strumenter og skæve beats – f.eks. CocoRosie, Joanna 

Newsom og Sufjan Stevens. Kig ind i fem minutter eller bliv i 

timevis - vi ses i mørket …    

 

Lytteklubben – gi’ det videre 

I Lytteklubben skiftes vi til at høre hinandens yndlingsmusik. 

Nyt eller gammelt, uanset stil og genre. Tag din yndlings-LP, 

cd eller kassettebånd under armen - vælg ét eller to gode 

numre – og glæd dig til at møde andre musiknørder, der gi-

der høre efter. Vi kan også streame, så du behøver ikke at 

have musikken med. Fri entré, ingen tilmelding, bare duk op. 

 

Pigernes bogklub i Åby  

Der læses Young Adult, snakkes og hygges 

 

Pigeklubben i Tilst 

En blanding af læse/krea klub 

 

Børn (udover førskolekatalog) 

Specialsyede aktiviteter med modtageklasser 

Sundhedsplejen (Dokk1, Risskov, Skødstrup og Trige 

Blandet hvem der møder op, individuel rådgivning 

Farslegestue  

Mødrehjælpen – intro til unge forældre og deres børn 
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Frokostfortællinger – historieoplæsning, tegning og madpak-

kespisning 

Babyrytmik – musikpædagog i rolige omgivelser 

Filmvisning   

Krea aktiviteter 

Babysang 

 

Højtlæsning 

Lektiehjælp 

Biblioteksorienteringer 
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Beskæftigelsesudvalget den 19. september 
2018

Dagsordens titel Orientering om Udvalgsmødet 
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 19. september 2018 
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Opkøb af huse til byudvikling og 

midlertidig indkvartering af flygtninge
3. Kontrolindsats mod socialt snyd 2017
4. Danmarkskort på det sociale område
5. Drøftelse af masterplanen på hjemløseområdet
6. Orienteringspunkter
7. Skriftlige orienteringer
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag: 
- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 

19. september 2018

2. Byrådshenvist sag: Opkøb af huse til byudvikling og 
midlertidig indkvartering af flygtninge

Baggrund/formål: På byrådsmødet den 12. september 2018 
drøftede byrådet byrådsindstillingen vedr. Opkøb af huse til 
byudvikling og midlertidig indkvartering af flygtninge. I 
forbindelse med drøftelsen i byrådet blev sagen henvist til 
behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesforvaltningen/
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

E-mail:
beskaeftigelse@aarhus.dk
Direkte e-mail:
sjas@aarhus.dk

Sag: 18/035646-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert
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Tid:  16.35 – 16.55 (20 min.)

Bilag:
- Byrådsindstilling

3. Kontrolindsats mod socialt snyd 2017

Baggrund/formål: På mødet i Byrådet den 12. september 2018 
drøftede udvalget indstillingen vedr. kontrolindsats mod socialt 
snyd 2017. I forbindelse med byrådsbehandlingen blev sagen 
henvist til Kulturudvalget. Udvalgsforperson Liv Gro Jensen har 
ligeledes ønsket en drøftelse af sagen i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 16.55 – 17.10 (15 min.)

Bilag:
- Byrådsindstilling 

4. Danmarkskort på det sociale område

Baggrund/formål: Børne- og socialministeren offentliggør hvert 
år inden den 1. juli det såkaldte kommuneopdelte Danmarkskort 
med statistik over henholdsvis stadfæstelses- og 
omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på 
det sociale område. Byrådet har pligt til at behandle 
danmarkskortet inden årets udgang.

Udvalget orienteres om Danmarkskortet på det sociale område 
for 2017 inden fremsendelse til Byrådet. 

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.10 – 17.30 (20 min.)
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Bilag:
- Byrådsindstilling
- Bilag 1: Sager behandlet i Ankestyrelsen på det sociale 

område i 2017
- Bilag 2: Oversigt over danmarkskortet 2017 på det sociale 

område
- Bilag 3: Gennemgang af sager hjemvist fra Ankestyrelsen til 

Socialforvaltningen i 2017

5. Drøftelse af masterplanen på hjemløseområdet

Baggrund/formål: På baggrund af rapporten ”Hjemløshed i 
Danmark 2017” fra VIVE, som viste, at antallet af hjemløse i 
Aarhus er steget, besluttede Byrådet i efteråret 2017 at 
igangsætte en kortlægnings- og masterplansproces på området. 

Formålet var at give et overblik over området, der kan fungere 
som redskab til at forebygge og afhjælpe hjemløshed i Aarhus og 
pege på forslag til nye tiltag og handlinger. 

Henover vinteren og foråret 2018 har der således været 
gennemført en større kortlægning af området med borgere og 
repræsentanter fra forskellige foreninger og organisationer. 
Umiddelbart inden sommerferien blev der afholdt en konference, 
hvor de overordnede resultater blev præsenteret. I efteråret 
2018, vil Byrådet blive præsenteret for en masterplan på 
området.

Emnet var ligeledes dagsordensat på udvalgsmødet den 29. 
august 2018, hvor det blev besluttet at dagsordensætte emnet på 
det kommende udvalgsmøde grundet tidsmangel. 

Driftschefen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Niels Schwartz 
deltager under punktet. 

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Niels Schwartz

Tid: 17.30 – 17.55 (25 min.) 

Bilag:
- Notat til Social- og Beskæftigelsesudvalget vedr. masterplanen 

på hjemløseområdet
- Bilag 1: Hjemløshed i Aarhus – kort fortalt
- Bilag 2: Dilemmaer 
- Bilag 3: Tidsplan



14. september 2018
Side 4 af 7

- Bilag 4: Profil af hjemløsegruppen på baggrund af 
hjemløsetællingen 2017

- Oplæg om masterplanen på hjemløseområdet

6. Orienteringspunkter

A) Orientering om status vedrørende den selvejende 
institution Dalgaarden

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status vedrørende 
den selvejende institution Dalgaarden.  

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)

B) Orientering om status på udbud af danskuddannelse for 
voksne udlændinge

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på udbud af 
danskuddannelse for voksne udlændinge. 

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)

7. Skriftlige orienteringer

A) Orientering om status på Voksenhandicap Gentænkt

Resume: Per 1. maj 2017 påbegyndte man 
implementeringen af Voksenhandicap Gentænkt i 
Socialforvaltningen. I visionen bag Voksenhandicap Gentænkt 
er der et stærkt fokus på livsmestring og at gøre borgeren til 
aktiv deltager i tilrettelæggelsen af eget liv. 
Implementeringen af Voksenhandicap Gentænkt er fortsat i 
gang, da flere af processerne er langvarige, men de 
foreløbige resultater er positive. Blandt andet kan det 
bemærkes, at den generelle tilfredshed blandt borgere i 



14. september 2018
Side 5 af 7

Voksenhandicaps botilbud er steget, ligesom der er positive 
effekter at spore i antal magtanvendelser, trivsel og 
sygefravær hos medarbejdere samt at økonomien tegner til 
at blive bedre i 2018 end forventet i Voksenhandicapanalysen 
på trods af en generel aktivitetsstigning i Voksenhandicaps 
tilbud. 

Såfremt der er spørgsmål til de skriftlige redegørelser, kan 
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag:
- Kort opsummering vedr. status på Voksenhandicap 

Gentænkt
- Notat vedr. status for Voksenhandicap Gentænkt

 

B) Status på borgere hos Café Kaffegal/ChangeMakers

Resumé: Udvalget orienteres om status på borgerne hos 
Café Kaffegal/ChangeMakers

Såfremt der er spørgsmål til de skriftlige redegørelser, kan 
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag:

C) Orientering vedr. midtvejsevaluering af Projekt Tættere 
på Familien

Resumé: Byrådet besluttede i begyndelsen af 2016 at 
igangsætte en afprøvning af en ”Sverigesmodel” på 
handicapområdet for børn som et treårigt pilotprojekt 
(november 2016 – november 2019). Projektet blev etableret 
under navnet ”Tættere på Familien” i Aarhus Kommune. 

Med Tættere på familien er indeholdt en styrkelse af 
sagsbehandlingen i form af færre sager pr. 
myndighedsrådgiver på Handicapcentret for Børn, tættere og 
tidligere opfølgende forløb samt etableringen af et tværfagligt 
samarbejde og tæt koordinering med fokus på tids- og 
målfokuserede indsatser.
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Tættere på Familien evalueres af Metodecentret som medio 
2018 har udarbejdet en midtvejsevaluering, som er vedlagt 
dagsordenen som en skriftlig orientering. 

Såfremt der er spørgsmål til de skriftlige redegørelser, kan 
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag:
- Midtvejsevaluering af Projekt Tættere på Familien medio 

2018

D) Kort orientering om status på MSB’s mål og økonomi, 2. 
kvartal 2018

Resumé: Udvalget orienteres om MSB’s mål og økonomi, 2. 
kvartal 2018. Herunder med særligt fokus på udsatte børn og 
unges læring og uddannelse samt økonomien hos 
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Socialforvaltningen.

Punktet har på tidligere udvalgsmøder været gennemgået 
mundtligt, men er denne gang gjort til en skriftlig orientering 
grundet manglende tid og prioritering af dagsordenen. 

Såfremt der er spørgsmål til de skriftlige redegørelser, kan 
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag:
- Opfølgning på mål og økonomi, 2. kvartal 2018
- Status økonomi i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
- Læring og uddannelse for udsatte børn og unge
- Statusrapport mål, 2. kvartal 2018

8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget 
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er 
mulighed for at deltage i. 

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til 
behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og 
Beskæftigelsesforvaltningen

Metode: Mundtlig drøftelse. 
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Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

9. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

Bilag:
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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