
Frederikshavn d. 18. februar 2018 

Til Børne- og Ungdomsudvalget 

Att.: Hanne Rosenkrantz Helgesen 

 

Styrelsen for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) beder hermed om et møde med 

kommunens nye Børne og Ungdomsudvalg. 

 

FUFs formål er bl.a. at være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn kommune 

og at repræsentere disse foreninger i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner m.v.. 

En af FUFs visioner i øjeblikket er at facilitere foreningernes virke i skolerne med henblik på et 

aktivt fritidsliv. Det gøres ved deltagelse i brobygningsprojekter mellem foreninger og skoler, 

formidling af erfaringer med disse og opbakning om initiativer indenfor dette område. 

FUF ønsker på mødet først og fremmest at lægge op til et positivt og konstruktivt samarbejde med 

udvalget og har i den forbindelse to områder, som ønsket drøftet: 

1. I arbejdet med styrelsesvedtægten forud for omlægningen af skolevæsenet i 

kommunen, deltog FUF med to repræsentanter. Vi var meget tilfredse med, at det dengang blev 

besluttet, at der i skolebestyrelserne skulle være repræsentanter for erhvervsliv og foreninger i 

skolebestyrelserne. Vi erfarer nu, at der i øjeblikket arbejdes med en revision af disse 

styrelsesvedtægter, hvor disse to repræsentanter ikke længere skal være med i 

skolebestyrelserne. 

Det vil vi gerne snakke med udvalget om. 

2. Som nævnt deltager FUF i brobygningsprojekter mellem foreninger og skoler. 

Konkret har FUF i samarbejde med Den kommunale Ungdomsskole i begyndelsen af 2017 søgt og 

fået bevilget 130.000 kr. fra kulturstyrelsen. Folkeoplysningsudvalgt bevilgede derefter yderligere 

40.000 kr. fra udvalgets udviklingspulje. Ved hjælp af disse midler er der lavet mange gode 

brobygningsprojekter mellem skoler og foreninger i indeværende skoleår. Der er indtil nu brugt 

120.000 kr. af bevillingerne. Til den resterende del af 2018 er der hermed ca.  50.000 kr. til 

rådighed. Skal projekt ”Broen til skolen” fortsætte, er der brug for midler hertil. 

Vi håber, Børne- og Ungdomsudvalget snarest muligt vil mødes med FUFs styrelse til en snak om 

disse opgaver. 

 

Med venlig hilsen 

Birgitte Mathiasen 

Næstformand, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 


