Harlev Fællesråd - Beretning Børne- unge udvalget 2020
Harlev Idræts- og kulturcenter:
Vi har været i løbende dialog og samarbejdet med bestyrelsen for HI&K i fht. at kvalificere selve
anlægget og indholdet i det kommende Idræts- og Kulturcenter.
Vi har også været en central medspiller i indsatsen ”Fællesskaber i Harlev”, som organiseres under Harlev Idræts- og Kulturcenter. Indsatsen fokuserer på at skabe inkluderende og aktive fællesskaber lokalt på tværs af forskellige aktører. Det være sig idrætslige, kulturelle eller sociale aktiviteter, som der gerne skulle være en let adgang til i byen. Cafe Samvær er fx et initiativ, der udspringer af indsatsen Fællesskaber i Harlev.
Samarbejde med Natteravnene Harlev:
Vi har haft et tæt samarbejd med vores lokale Natteravn-forening hele året.
Samarbejdet består bl.a. i, at vi i Fællesrådet videregiver den information, vi får fra borgerne, virksomheder, institutioner mv. i byen i forhold til opmærksomhedspunkter på børne- og ungeområdet.
Deltager i dialog med unge generelt.
Var sammen med Natteravnene med til at løse en problematisk ”situation” med MANGE unge udefra i november og december. En gruppering på 30-40 unge udefra turnerede rundt i byen, bl.a. i
Meny og Netto uden mundbind, generede handlende og ansatte og stjal spiritus. Flasker blev
smadret rundt om i byen og lokale beboere på gåtur oplevede en truende adfærd. Flere lokale ringede bekymret til politiet. Repræsentanter fra Fællesrådet deltog i dialogen med de unge, og koordinerede en indsats med politiet, hvilket fik standset urolighederne.
Siden har Harlev så vidt vides ikke haft lignende oplevelser.
Ad hoc samarbejder:
•

Løbende dialog med skole, fritidsklub og daginstitutioner.

•

Deltagelse i møde i januar 2020 med forældrene på en årgang på Næshøjskolen. Faciliteret af
forældrerådet og med deltagelse af skolens ledelse.

•

Deltagelse i møde med Bibliotekets venner om problemer på Biblioteket.

Bekymringsbrev vedrørende rusmidler i Harlev i juni 2020:
Forfattet af B&U og rundsendt i samarbejde med Næshøjskolen, Dagtilbuddet, Fritidsklubben/Midtpunkt (FU), Ungdomsklubben (FO) og Harlev Idrætsklub (HIK).

Baggrunden var åbenlys indtagelse af rusmidler og utryghedsskabende adfærd flere steder i byen,
og mange bekymrede henvendelser fra borgere i byen.
Møde med unge i august 2020:
Mødet drejede sig om en gruppe unge, som ønskede at blive hørt i forhold til de unges ctr. de
voksnes syn på rusmidler. Mødet var konstruktivt, og kom også til at omhandle unges ønsker til aktiviteter i Harlev.
Dialogen med de unge gav os ideen til inddragelse af børn og unge i udbuddet af fællesskabende
aktiviteter i Harlev og omegn, jf. Vision 2021. (Var planlagt til 2020, men kunne ikke realiseres
grundet corona.)
Vision i 2021:
Vi lægger vægt på at 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 vil i efterår 2021 afholde en workshop, hvor vi sammen med børn og unge, vil afsøge hvilke tilbud, de kunne ønske sig yderligere i Harlev.
Vi vil udarbejde inspirationsmateriale, således at der er mulighed for at blive inspireret på forhånd
til et mere alsidigt tilbud af aktiviteter i Harlev.
Vi vil være med i processen omkring opstart og etablering af aktiviteterne, hvor vi kan bidrage med
kontakt til Aarhus kommune, lokale kontakter/voksne og andet relevant for det aktuelle projekt/ ide.
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