Dagsorden til VUR-møde d. 10. maj 2021
Formand:

Andreas Hansen

Næstformand:

Alberte Døssing og Kristoffer Møller

Medlemmer:

Anton Vad, Andreas Hansen, Kristoffer Møller, Sofie Toft, Alberte Døssing,
Jacob Isager, Oscar Jakobsen, Laura Kristine Jensen, Katja Madsen, Andy
Bols, Alfred Overgaard, Svend Stein Olsen, Kasper Venning, Julia Choma

Ungdomsskole
medarbejder:

Joan Øland

Gæster:
Afbud:

Jacob Isager, Laura Kristine Jensen, Oscar Jakobsen, Svend Stein Olsen.
Manglede afbud fra: Claire.

Referent:

Joan Øland

Mødested:

Ungdomsskolen, Reberbanen 13, lokale 11.

1. Formalia
a. Valg af dirigent
Andreas.
b. Valg af referent
Joan
c. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 13. april
Referat godkendt.
d. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse af punkt “Møde i Ungdomsskolens bestyrelse”
Dagsorden er godkendt.
2. Nyt fra formandskabet
Formandskabet er blevet kontakt af biblioteket i forhold til samarbejde. Formandskabet er
også blevet kontaktet af Viborg Go-cart forening. Der arbejdes på at finde en dato for et
møde snarest.
3. Nyt fra sekretariatet
a. NAU - hvor mange ønsker at/har tilmeldt sig?
Grundet NAU har flyttet datoen har det betydet et stort frafald af medlemmer, som ellers
kunne. Julia og Laura kan heldigvis deltage og finder ud af transport sammen.

b. VUR-møder:
Det aftales er der oprettes en tilmelding til mad i VURs Facebookgruppe. Der bestilles
derfor kun mad til de som tilmelder sig. At melde fra til mad i FB-gruppen er ikke et afbud
til mødet. Jf. vedtægterne er der mødepligt. Derfor er alle automatisk tilmeldt møderne.
Hvis man ikke kan deltage, skal der meldes afbud til formanden og gerne også til Joan.
4. Nyt fra arbejdsgrupper
- Møde med Paraplyen:
a. Forespørgsel på om VUR kan står for at arrangere mad til VibStock. Maden skal leve
op til bæredygtigt og moderne mad. Salget af mad vil foregå på Domkirkepladsen
fra boder. Det vil koste spisestedet 5 % af deres indtægter af salget i boden til
Paraplyen.
Rådet beslutter, at de gerne vil gerne hjælpe med at arrangere dette. Der oprettes
derfor en arbejdsgruppe.
b. Forespørgsel på om VUR kan opfordre unge mennesker til at være frivillige til
VibStock. Paraplyen afholder infomøde omkring det frivillige arbejde i slutningen af
maj.
Rådet beslutter at de gerne vil hjælpe med dette.
- Hjemmeside
a. Når betaling er fundet sted, kan der arbejdes videre hjemmesiden. Dette vil finde
sted på arbejdsmødet senere.
- Dungeons and Dragons
a. Der planlægges på at afholde et åbent arrangement søndag d. 6. juni kl. 13-17. VUR
vil stå for snacks og aftensmad.
b. Rådet beslutter at købe terninger + bøger til afholdes af arrangementet. Dette vil
også give mulighed for at der kan afholdes flere arrangementer senere.
5. Møde i Ungdomsskolens bestyrelse (Kasper)
- Opfordring til at VUR bruger sine penge.
- Fritidsafdelingen er ved at arrangere “Fritidspas” for unge. Måske er der mulighed for at
VUR kan starte et samarbejde op og tilbyde midler.
- Samarbejde omkring karriere By med både Ungdomsskolen og Social- og sundhedsskolen.
- De frivilliges Hus - arrangere møde med dem.
6. Høringssvar til kommunen om budget for Børn og unge
Link til budgetforslag: Børne- og Ungdomsudvalget - dagsorden fra mødet den 27. april 2021 kl.
12:15 (viborg.dk)
Budgetforslaget i korte træk:
1) Merbevilling til Familieområdet til nedbringelse af ventetid på indsatser og støtte:
Der kommer til at ske en stigning grundet dyrere enkeltsager, stigende antal anbringelser,
stigende behov for støtte. Stigning i andelen af børn som diagnosticeres med en psykiatrisk
diagnose (bl.a. autisme og angst).

Nye eventuelle anlægsinvesteringer:
2) Fornyelse af det fysiske læringsmiljø i skolernes faglokaler:
Mange af skolernes faglokaler trænger til at blive omdannet. Der kan omdannes 4-6
faglokaler for det afsatte beløb (8 mio. kr. over 2 år).
3) Alsidige og sikre legepladser i dagtilbud:
Sikre at legepladser understøtter læring og udvikling, som er sikre at lege på. Der afsættes
750.000 kr. som årligt vil kunne renovere ca. legepladser.

4) Mindre anlægsønsker i dagtilbud
En række mindre anlægsprojekter til at børnehusenes fysiske rammer kan få et løft. Der er
afsat 6 mio. kr. over 2 år.

5) Kapacitetsudvidelse på autismeområdet – tilbygning til ca. 30 elever:
Udvides med en tilbygning til en kommunal folkeskole (ikke besluttet endnu hvilket skole).
Det forventes nemlig at der kommer til at mangle ca. 36 pladser fra skoleåret 22/23.
Tilbygningen skal rumme ca. 30 ekstra elever. Der er afsat 4 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. i
2023 til projektet.

6) Kapacitetsudvidelse på autismeområdet – igangværende udvidelse af A-klasser på
Egeskovskolen:
Udvides med 12 pladser til i alt 48. Også en del af løsningen på de manglede pladser i
22/23. Ændring på et klasselokale, så det kan inddeles i 2. Der er afsat 900.000 kr. i 2022.

Det ses af budgettet, at der ikke er afsat midler til unge i Viborg Kommune. Der diskuteres i
VUR om at sende et mailsvar til Børne- og ungeudvalget, for at gøre opmærksom på dette.
Andreas og Kasper udarbejder en mail.
7. Økonomi
- Behandling af evaluering fra MammenFri
Fået bevilling på 8.000 kr. til bolde m.m. til multibane. Har skabt stor glæde hos børn og
unge i Mammen.
MammenFri søgte penge tilbage i 2019 og nu er banen lavet og boldene købt.
Evalueringsblanketten er ikke udfyldt fyldestgørende.
8. Evt.
a. Vedtægtsændring:
Der diskuteres om VURs målgruppe er fra 13 år eller fra 9. klasse. Vedtægterne siger 9.
klasse. Hvis VUR ønsker at få med fra 13 år, skal der en vedtægtsændring til.
b. Jesper, Ungdomsskolens Skoleleder, vil gerne dele podcast. Podcasten er færdig, men er
ikke uploadet endnu.
c. Arbejde på at arrangere en biograftur. Dette tages med i en arbejdsgruppe.
9. Arbejde i arbejdsgrupper
Forslag til arbejdsgrupper:
Snapstinget, udstilling af unges kunst, aktiviteter med temaer om verdens målene
(konkurrencer(kombineres med andre ting)), skov-tur: 1-dagstur, podcast, madbod til Vibstock.

Valgte arbejdsgrupper:
- Biograftur: Anton, Andy, Katja, Kasper:
- Forespørgsel sendt til biografen om at se filmen “Druk”.
28. juni kl. 16.
- Det vil koste mindst 11.500 kr. og med mindst 50 medlemmer.
- Rådet godkendt en biograftur på op til 15.000 kr. Hvis prisen overstiger dette,
vendes det i Rådet igen.
- VibStock: Alberte (Julia), Alfred, Sofie, Andreas:
- Forskellige spisesteder der kan kontaktes.
- Hjemmeside: Julia, Kristoffer:
- Mangler lige de sidste små detaljer. Afholdes af konkurrence skal ske efter
sommerferie i forbindelse med video. Der sker mange ting på VURs FB-side, og
konkurrencen vil derfor drukne i andre arrangementer.
10. Afslutning

