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Beredskabets formål:
- Nedbringe udgiften til reetablering og reparationer af områdets legepladser, skolegårde, institutioner og øvrige bygninger og
anlæg som følge af større børn og unges hærgen og ukonstruktiv adfærd i ferieperioden.
- Komme i dialog med større børn og unge og anviser dem konstruktive aktiviteter i sommerperioden.
- Få et større kendskab til mobiliteten blandt områdets større børn og unge og afdække behovet for den fremtidige indsats over
for disse.
- Gøre indsatsen kendt og attraktivt blandt de større børn og unge gennem dialogbaserede og demokratiske omgangsformer.
- Udvide det personlige, gensidige kendskab blandt Ung i Aarhus medarbejdere.
Beredskabets strukturering og konkret indsats:
- Projektet varer hele ferieperioden fra fredag i uge 22 til og med uge 33.
- Der vil være medarbejdere vil være på arbejde tre - fire aftener om ugen i skolernes sommerferie.
- Lederne i lokalområder udpeger lokale ”hot-spots”, der skal runderes.
- Er der ingen unge i området, kontaktes de opsøgende af koordinatorerne omkring eventuelle ’hot-spots’ hvor de kan hjælpe, fx
Mindeparken, stranden og andre steder.
- Indsatsen foregår primært i tidsrummet 19.00 – 23.00, men kan variere afhængig af behov og aftaler.
- De første fire timer er ’faste’ og aflønnes, uanset om der er unge i området.
- Tre af klubbernes minibusser vil være til rådighed for medarbejderne i hele perioden.
- Der vil til hver bus være et ”kit” indeholdende bla. Købekort, brændstofkort, iPad, kost, skovl, affaldssække, sodavand/frugt,
arbejdshandsker, lommelygter samt Falck-kasse og brandslukker. Der vil være depot i Stavtrup Fritidsklub, Club K på
Kragelundskolen og Holme Vestergård.
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Beredskabets økonomi og finansiering:
- En vagt kan afsluttes efter fire timer, hvis der f.eks. pga. regn ikke er noget at lave og der er ro i området. Der aflønnes minimum
for fire timer på hver vagt.
- Medarbejdere aflønnes efter ungdomsskoletakster.
- Områdets institutioner støtter projektet økonomisk med 5.000 kr. pr. dagtilbud og skole inkl. SFO.
- Projektets økonomiske ramme går til aflønning af medarbejdere, aktivitets- og driftsudgifter.
- Der er udpeget en koordinator for de enkelte uger, enten fritidsleder eller afdelingsleder.
- Større enkeltudgifter aftales med koordinatoren, der er projektansvarlig i den enkelte uge.

Beredskabets succeskriterier og opfølgning:
- Det lykkes projektets medarbejdere at skabe dialog med områdets større børn og unge.
- Det lykkes projektets medarbejdere at skabe tillid og positiv forventning til projektet generelt.
- Det lykkes at minimere hærværk på legepladser, skoler, bygninger og anlæg.
- Det lykkes gennem konstruktiv dialog og gensidig tillid og inspiration blandt projektets medarbejdere at oparbejde en ”best
practice”, så indsatsen og interaktionen med de større børn og unge harmoniseres positivt.
- Der udarbejdes en evaluering af indsatsen.
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Oversigt over koordinatorer i indsatsperioden
Uge 22-25
Uge 26-29
Uge 30-33

Frank Normann Andersen
Brian Dyg Arp
Jan Aaberg

frna@aarhus.dk
bdar@aarhus.dk
janaa@aarhus.dk
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