BUS Rudersdal

Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
(BUS) i Rudersdal Kommune, afholdt torsdag 27. november 2014 på
Mariehøjcentret i tilknytning til Rudersdal Kommune Kultur og Fritid
Til stede:
Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS’ repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg
og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS
Niels Foged, næstformand for BUS og repræsentant for KFUM-spejderne, Vedbæk-Nærum Gruppe
Lise Foged, supplerende repræsentant for KFUM-spejderne, Vedbæk-Nærum Gruppe
Jens Larsen, kasserer for BUS og repræsentant for FDF Birkerød
Maja Elsø, repræsentant for Birkegruppen, DDS
Sebastian Bo Andersen, repræsentant for 1. Holte Gruppe, DDS
Lars Nissen, repræsentant for 1. Birkerød Gruppe, DDS
Cyrill Holtse, repræsentant for SDA-Spejderne, Nærum
Carl Helman, repræsentant for 1. Bistrup Gruppe, KFUM-Spejderne, og for Sct. Georg Gildet
Ikke til stede eller afbud fra:
Geels Gruppe, DDS
Frederikslund Gruppe, DDS
Trørødspejderne, DDS
Vikingerne, Vedbæk Søspejdere
FDF Gl. Holte
FDF Holte
Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent:
Dagsordenen blev godkendt, og undertegnede blev valgt til referent.
Ad dagsordenens pkt. 2. Nyt fra formanden,
a. herunder info fra Folkeoplysningsudvalget (FOU):
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Formanden nævnte, at der er pligt til at få foretaget et tjek af elektriske installationer i spejder- og
FDF-hytter, og at der kan søges tilskud til betalingen for at få foretaget tjekket.
Der har i september 2014 været afholdt Frivillighedsbørs på Administrationscentret i Birkerød. Til
brug for, hvis BUS en anden gang skulle deltage i dette eller lignende aktiviteter med bred
deltagelse af frivillige foreninger og paraplyorganisationer for disse, søgte formanden om en
bevilling på 800 kr. til et reklameskilt. Dette blev bevilget.
FOU har besluttet ændringer af form og indhold for lederprisuddeling:
Der er stiftet en tredje pris (udover lederprisen og talentprisen), ”Frivillighedsprisen”, der kan
tildeles til enten en frivillig forening som helhed eller til en enkeltperson (”ildsjæl”) inden for
frivilligt arbejde i foreningsregi eller på anden vis.
Visse af de tilskudspuljer, som frivillige foreninger, herunder spejdere og FDF, har andel i, er blevet
nedskåret eller tilpasset for budgetåret 2015 i forhold til et faktisk konstateret, mindre forbrug af
disse puljer for de senest forudgående år.
En særlig udfordring for bevillingsrammen i de seneste år har været den procentuelle refusion af
udlæg af udgifter til uddannelse, hvor de fleste kurser for spejdere og FDF ligger i efterårssæsonen.
Men den ovennævnte tilpasningsøvelse indebærer faktisk, at der på området for tilskud til kultur og
fritid er flyttet visse midler fra bygninger til uddannelse.
b. BUS og folkeskolereformen, oplæg v/ Bo Eriksen fra kultur- og fritidsforvaltningen:
[Oplægget og de videre overvejelser i BUS har sammenhæng med, at kommunen efter afholdelsen
af det herved refererede BUS-møde har sendt brev af 19. december 2014 til de frivillige børne- og
ungdomsforeninger med spørgsmål om foreningens forhold til folkeskolereformen. Fristen for
besvarelse er 26. januar 2015. Det fremgår også af brevet, at foreningerne er inviteret med til et
møde 24. februar 2015 kl. 19-21 om forholdet mellem det frivillige foreningsliv og
folkeskolereform, og hvor resultatet af undersøgelsen offentliggøres].
Bo gjorde rede for, at der lokalt i Rudersdal Kommune allerede tilbage fra 2008 har været en ramme
eller et koncept for et formaliseret samarbejde mellem Skolefritidsklubber, Foreninger og
Kulturinstitutioner, forkortet SFK-modellen, og som involverer ledere, trænere og undervisere fra
forenings- og kulturlivet i Rudersdal.
Folkeskolereformen indeholder elementer eller målsætninger om gennemførelse af ”Den Åbne
Skole” og ”Understøttende Undervisning” samt 45 minutters motion pr. skoledag, hvilket
aktualiserer en afdækning af muligheder og behov for et yderligere intensiveret samarbejde mellem
kommunens folkeskoler og de frivillige, folkeoplysende foreninger på børne- og ungeområdet.
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I dette perspektiv bør hver lokal spejdergruppe og FDF-kreds i Rudersdal Kommune snarest tage
sig tid til at tænke over og opnå en intern afklaring af, hvad gruppen/kredsen kan og vil, eller hvad
gruppen/kredsen ikke kan eller vil, når det gælder samarbejde med folkeskolerne. Herunder inden
for normal arbejdstid/skoledag om hverdagen kl. 8 - 16.
Bo pointerede her også, at kvaliteten af spejdernes eller FDFernes formidling, instruktion eller
”undervisning” i forhold til skolebørnene skal være i orden med hensyn til kvalitet og faglighed,
både i forhold til en generel pædagogik og de særlige faglige standarder for spejder- og FDFarbejde.
De tilstedeværende repræsentanter fra spejdergrupper og FDF-kredse bemærkede, at spørgsmålet
om spejder- og FDF-lederes ansvar for at gennemføre aktiviteter for skolebørn inden for en normal
arbejdstid udgjorde en vanskelig udfordring. Og at det for spejdergrupperne og FDF-kredsene
kunne halte med motivationen til ”kun” at hjælpe skolerne i forhold til at fremme det lokale spejderog FDF-arbejde. I øvrigt var det indtrykket fra en spejdergruppe, at der var forskelle på de enkelte
lokale skolers styring af elevernes lektielæsning i ramme af tilbuddet om ”lektie-caféer”, og at dette
formentlig havde afledt betydning for meget tid, der ville være i overskud for den enkelte skole og
dens elever til at gennemføre ”Åben-skole-aktiviteter”.
Bo konstaterede nøgternt, at hvis de lokale frivillige foreninger på børne- og ungeområdet ikke
engagerer sig, må skolerne nødvendigvis undersøge mulighederne for at hyre professionelle
instruktører, ledere, museer, aktivitets- og oplevelsescentre, ”eventmanagere” m.v. for at
gennemføre aktiviteter i ramme af ”Den Åbne Skole” for at leve op til folkeskolereformens krav.
Bo nævnte også, at spejdergruppernes og FDF-kredsenes engagement gerne, men ikke
nødvendigvis, kunne bestå af aktiviteter på skolerne. Gruppernes og kredsenes faste installationer i
form af hytter kunne også anskues som aktiver, der kunne stilles til rådighed for skolerne.
Bo fortalte endvidere om flere konkret cases:
 Skjold Håndbold havde egentlig meldt helt fra i forhold til at engagere sig i ”Den Åbne
Skole”, men en forældre til en 5. klasses-elev, der spillede håndbold i foreningen, fik
foreningen på andre tanker.
 Orienteringsløbeklubben OK Øst organiserer O-løb for alle skoler.
 En volleyball-klub udbyder et lederprojekt, ”Leder for én dag”, hvilket ellers er eller skulle
være spejdernes og FDFs store styrke.
Bo bemærkede dertil, at spejdergrupperne og FDF-kredsene også har en udfordring i forhold til en
positiv kommunikation og synliggørelse af de mange facetter og muligheder ved spejder- og FDF3
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arbejde, som Kultur- og Fritidsforvaltningen naturligvis kender til, men hvor skolelærerne har den
generelle fordom om spejder- og FDF-arbejde, at ”det er noget med bål og lidt mad over bål”.
Hvis et samarbejde mellem en eller flere skoler og en eller flere spejdergrupper og FDF-kredse
skulle blive til noget, vil skolerne i givet fald betale for materialer, der skal anvendes til spejder- og
FDF-arbejde.
Bo og på linje hermed BUS-formanden sammenfattede det således, at et intensiveret samarbejde
mellem skolerne og spejdergrupper/FDF-kredse i Rudersdal Kommune på baggrund af
folkeskolereformen udgjorde et tilbud eller en mulighed for spejdergrupperne og FDF-kredsene,
som de kunne gribe eller lade være.
Der blev herefter talt lidt løseligt om, at der med projektgruppen for Spejdernes Lejr i 2012 som
forbillede kunne nedsættes en fælles BUS-projektgruppe blandt - gerne unge - ledere fra
spejdergrupperne og FDF-Kredsene, der kunne se på muligheder og begrænsninger i et samarbejde
med skolerne.
Det blev herunder også gentaget fra det seneste forudgående BUS-møde i august 2014, at spejderskole-arbejde kunne være et lønnet studiejob for unge, studerende spejderledere.
Bo nævnte, at et sådan projektgruppe i givet fald kunne søge og være berettiget til tilskud fra
kommunens Start- og Udviklingspulje. BUS-formanden bemærkede, at dette i givet fald kunne
suppleres med tilskud fra BUS i kraft af et ekstraordinært forhøjet kontingent for en begrænset
periode på samme vis, som det var tilfældet med projektgruppen for Spejdernes Lejr 2012.
Bo mente i øvrigt, at det ville fremme nye ideer, fantasi og dynamik bedst muligt, hvis et sådant
udviklingsarbejde foregik ”bottom up” fra lederbasis frem for ”bottom down” fra bestyrelserne for
spejdergrupperne og FDF-kredsene.
BUS opfordrede den enkelte spejdergruppe og FDF-kreds til snarest at gøre sig internt klart, om
spejdergruppen eller FDF-kredsen ville indgå i det videre arbejde for at afdække muligheder, behov
og begrænsninger i et muligt intensiveret samarbejde mellem skolerne og spejdergrupperne og
FDF-kredsene i Rudersdal Kommune på baggrund af folkeskolereformen. Hvilket i givet fald kunne
føre til dannelsen af en fælles BUS-projektgruppe til udvikling af en fælles model eller et fælles
koncept for et samarbejde.
[Som udgangspunkt fremkom BUS ikke med en henstilling om, at denne interne afklaring helst
skulle være opnået inden for en bestemt frist. En naturlig ramme kan være fristen for besvarelse af
kommunens spørgeskema 26. januar 2015, det opfølgende stormøde mellem kommunerne og
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foreningerne 24. februar 2015 eller inden april-maj 2015, som ifølge Bo er termin for skolernes
planlægning af ”aktivitetspakker” for det kommende skoleår 2015/16.]
Ad dagsordenens pkt. 3. Lederpris 2015:
De enkelte spejdergruppers og FDF-kredses indstillinger til lederpris sendes elektronisk til
formanden. Som udgangspunkt vil det være bestyrelsen for BUS Rudersdal, der på et ordinært
møde gennemgår og tager stilling til ansøgningerne. Det blev opnået enighed om, at hvis der er
indstillet en større gruppe af kandidater, kan formanden overveje at nedsætte en udvalgt gruppe til
at se indstillingerne igennem.
På baggrund af mindre heldige eller uhensigtsmæssige forløb i tidligere år for BUS’ fælles
indstilling til den årlige pris til en spejder- eller FDF-leder, blev spejdergrupperne og FDF-kredsene
pålagt, fra og med indstillingen til førstkommende lederpris med forventet deadline i februar 2015,
at grupperne og kredsene altid, positivt skal fremkomme med en tilbagemelding til BUSformanden, enten med en eller flere konkrete indstillinger med navns nævnelse eller med en nøgtern
konstatering af, at gruppen eller kredsen ikke indstiller nogen til lederpris for det aktuelle år.
Ad dagsordenens pkt. 4. Nyt fra BUS’ medlemmer (spejdergrupperne og FDF-kredsene):
Helen Due afløses som BUS-repræsentant for Søspejderne i Vedbæk af en herre (navn p.t. ukendt).
Ad dagsordenens pkt. 6. Eventuelt:
Der var enighed om at fastsætte tidspunkt og sted for BUS’ ordinære generalforsamling til torsdag
den 29. januar 2015, kl. 19.30, hos Birkegruppen DDS, Karpevænget 5, 3460 Birkerød.

Carl Helman,
referent
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