
Harlev Fællesråd – Beretning fra Børne- og ungeudvalget 

 

 

Harlev Idræts- og kulturcenter 

Vi har været i løbende dialog og samarbejdet med bestyrelsen for HI&K i forhold til at kvalificere 

selve anlægget og indholdet i det kommende Idræts- og Kulturcenter.  

 

Dialogmøde med børn og Unge 

Vi har den vision, at vi gerne vil involvere børn, unge og voksne fra lokalområdet. Vi vil være med 

til at facilitere ideer, der understøtter sammenhold på tværs af generationer, tilknytning til 

nærområdet og tilbud/ aktiviteter, der ikke allerede findes i nærområdet.  

 

Vi har i 2021 arbejdet på et dialogmøde – evt. en workshop – for børn og unge i Harlev 

omhandlende hvilke fritidsaktiviteter, de ønsker sig i Harlev, men som ikke findes i byen lige nu. 

Kun fantasien sætter grænser for ideerne. Vi kan ikke love, at alle ønsker og ideer kan opfyldes, 

men vi vil meget gerne tale med børn og unge om, hvordan de kan være med til at få startet nogle 

ting op i Harlev – med hjælp fra os i fællesrådet og andre voksne. 

 

Grundet corona og forsamlingsforbud var det ikke muligt, at finde egnede datoer for sådanne 

møder i hverken forår eller efterår 2021, men der er afsat datoer i 2022, hvor der afholdes møder i 

både fritidsklub og ungdomsklub, hvor børn og unge fra 4. klase til 18 år kan deltage.  

 

Manglende pasningsmuligheder i daginstitutioner i Harlev 

Vi har fået flere henvendelser fra forældre, der er bekymrede over manglende 

daginstitutionspladser i Harlev for særligt vuggestue- men også børnehavebørn. Vi er 

opmærksomme på problemstillingen, og har rettet henvendelse til Aarhus Kommune, da 

situationen er uholdbar. 

 

Svaret var indledningsvist, at der er otte garantidistrikter i Aarhus Kommune, og at kommunens 

pasningsgaranti er opfyldt, når alle børn får tilbudt en dagtilbudsplads inden for det garantidistrikt, 

de bor i. Det betyder, at der umiddelbart ikke kan bygges i Harlev, når der er ledige pladser i den 

anden ende af distriktet – fx i Brabrand – selvom forældre dermed kan opleve at skulle køre langt 

med deres børn, da garantidistrikterne løber langs indfaldsvejene. Samme problemstilling opleves i 

øvrigt bl.a. i Solbjerg, Hårup, Skærring, Beder, Malling, Mårslet, Skødstrup, Lystrup og Sabroe. 

 

Problemstillingen har været rejst i Aarhus Byråd, og det er – på trods af kommunens opfyldelse af 

pasningsgarantien – blevet vedtaget, at der skal bygges en daginstitution med plads til 60 børn i 

Harlev for at tilgodese forældre med små børn i byen. Det er er meget glædeligt !!!  

 

Samarbejde med menighedsrådet om forløb for familier uden netværk 

Vi har i efteråret 2021 haft dialog med menighedsrådet om at etablere et netværksskabende forløb 

for familier uden netværk. Tiltaget går ud på at medlemmer af menighedsrådet vil være sammen 

med familiernes børn mens forældrene får mulighed for at drøfte forskellige emner. Det var grundet 

corona ikke muligt at etablere netværket i 2021, men det forventes etableret i 2022.   



 

Deltagelse i møder i Tryghedsnetværket 

Aarhus Kommune og Østjyllands Politi har i 2017 indgået et samarbejde om den fælles strategi at 

være ”Tryg i Aarhus”. Målet er at øge trygheden for alle borgere uanset alder og bopæl. 

 

Formålet med tryghedsnetværket er at aktivere og styrke lokale kræfter, som for eksempel 

grundejerforeninger, for på den måde at øge trygheden gennem information om blandt andet 

indbrudsforebyggelse og nabohjælpsordningen. 

 

Øvrige samarbejder 

 

Natteravnene: 

Vi har et tæt samarbejd med vores lokale Natteravn-forening. Samarbejdet består bl.a. i, at vi i 

Fællesrådet videregiver- og udveksler information, vi får fra borger, virksomheder, institutioner mv. 

i byen i forhold til opmærksomhedspunkter på børne- og ungeområdet. Deltager i dialog med unge 

generelt. 

 

Skole, fritids- og ungdomsklub og HIK: 

Vi har en løbende dialog med skole, fritids- og ungdomsklub vedr. situationen på børne- og 

ungeområdet i Harlev. 

 

 


