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Referat fra
Ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 15. februar 2018 kl. 17.00
på kontoret i MIDT, Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde.
Deltagere: Jette Tjørnelund, Rasmus Enemark, Charlotte Bøcher, Jeppe Trolle, Kenneth Sørensen
Sabrina Højlund, Laura Goldschmidt, René Olsen, Mogens Lerbech
Afbud fra: Simon Oldenborg, Maria Bavnehøj.

Dagsorden
1.
Godkendelse af referat fra mødet i december (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt
2.
Bestyrelsen konstituerer sig jf. Styrelsesvedtægten for ungdomsskolebestyrelsen, hvor de to
medlemmer fra byrådet fordeler posterne som formand og næstformand mellem sig.
Indstilling: Konstitueringen gennemføres mellem Jeppe og Jette.
Beslutning: Jeppe valgt som formand og Jette valgt som næstformand

3.
a Orientering om den netop gennemførte udviklingssamtale, hvor Ungdomsskolens almene
undervisning var på dagsordenen. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i de udarbejdede
indholdsplaner for de enkelte fag.
Indstilling: Hvert bestyrelsesmedlem får på mødet udleveret en mappe med det samlede materiale
med henblik på, at den almene undervisning drøftes i bestyrelsen på næste møde
Beslutning: Mogens uddelte mapper med det omfattende dokumentationsmateriale til
bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen var enig i, at man drøfter indholdet i de mange tilbud i den
almene undervisning på næste møde.
b Orientering om den aktuelle situation på Bjerget og ”Genvejen”.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Rasmus orienterede om, at Bjerget er blevet mere skolepræget bl.a. med ansættelse af
en ny lærer. Der er p.t. 7 elever. Vi har flyttet lidt rundt på møblementet og købt nye gulvtæpper,
køkkenet bliver renoveret, så alt i alt skulle omgivelser blive mere attraktive og egnene til
undervisning.
På Genvejen er der nu indskrevet 21 elever, hvilket indikerer, at der på et tidspunkt skal ansættes
endnu en medarbejder. Elevgruppen er meget lidt homogen, hvilket betyder at der skal tages mange
individuelle hensyn. Ideen om at eleverne efter maksimalt et halvt år skal tilbage til deres skole er
meget vanskelig at realisere, men afhentningsordningen bidrager til at eleverne deltager på Genvejen.
c Indledende tanker om etablering af et alternativ til de eksisterende STU tilbud. STU står for ”Særlig
tilrettelagt undervisning” på opfordring af UU leder Søren Myrup. En arbejdsgruppe med bl.a. Mogens
som medlem har rettet en indledende forespørgsel til direktør og skolechef om evt. at oprette et nyt
tilbud i ungdomsskoleregi.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Mogens orienterede om det eventuelle projekt, og man drøftede, hvilke unge mennesker
der kunne komme på tale på til et sådan kursus. Efter en længere og udbytterig drøftelse af den
elevgruppe kurset henvender sig til, bad bestyrelsen om, at blive orienteret på næste møde om,
hvordan sagen har udviklet sig.
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d Orientering om valgfagssamarbejdet mellem Ungdomsskolen, Jyllinge Skole og Baunehøjskolen
blev afsluttet med 3 intensive valgfagsdage. Arbejdet mundede ud i opsætningen af musicalen
“Kærlighed ved første hik”, som alle valgfag havde bidraget til.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Charlotte orienterede om samarbejdsprojektets fine resultater. Ungdomsskolen har været
tovholder og samlet de mange tråde, der indgår i opsætningen af en musical. Det var et projekt for 8.
klasserne. Der blev gennemført 2 forestillinger om dagen og en om aftenen.
e. Status på uddannelsesparathedskurser
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Rasmus orienterede om de to typer kurser: CHECK UP dansk og matematik og det store
kursus CHECK UP motivation.. Oprindeligt var de kun tiltænkt elever fra 8. klassetrin, men på grund af
svigtende tilslutning blev de åbnet også for elever fra 9. og 10 . klassetrin. På de faglige kurser er
tilmeldt 50 elever, mens der på motivationskurset kun var tilmeldt 3 elever, hvorfor dette blev aflyst i
sidste øjeblik. Coachens arbejdskraft blev i stedet anvendt til et kursus om personlig udvikling og
motivation for elever på TCR gennemført på 8 fredage.
f. Orientering om Ungdomsskolens forsøgsprojekt om benyttelse af Facebook til løbende annoncering
af undervisningstilbud og aktiviteter. Vi har ansat projektleder Mikkel Rohde til at stå for
forsøgsprojektet. Projektet er etableret med henblik i højere grad, at kunne benytte sociale medier til at
komme i kontakt med vores målgruppe.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Charlotte orienterede om projektets idé og baggrund. De unge er på FB og har jævnligt
kommunikation om fester og lignende, hvilket øger den såkaldte organiske rækkevidde. FB har ændret
deres algoritmer. For at udnytte pr-værdien på FB skal man være konstant aktiv, således at systemet
vurderer at man rent faktisk er aktiv med hensyn til konstant at lægge tekster og især fotos og videoer
op på FB. Der skal ske noget for at vække interesse.
Når projektet er slut, vurderer ledelsen om udbyttet i form af tilmeldte elever gennem FB, og de
tilknyttede udgifter til FB og til aflønning af Mikkel står mål med hinanden.
g Orientering om ” Parental Consent Letter”. Kravene til dokumentation i forbindelse med rejser med
elever til udlandet er blevet skærpede betragteligt. Dette har betydning for alle fremtidige skolerejser i
og uden for EU.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Charlotte orienterede om de skærpede krav til indrejse i USA med elever. Der er i øvrigt
forskellige krav med hensyn til indrejse i de forskellige lande. Vi regner bestemt med, at vi har sikret,
at alle regler er overholdt i forbindelse med, at forældre og elever udfylder de udarbejdede formularer
for hver enkelt rejsedeltager. Desuden berigtiges oplysningerne af Ungdomsskolens ledere.

4.
Forslag til ansøgning: Ungdomsskolen i egne bygninger på Gråbrødre skole
Ungdomsskolekontoret har siden 1984 haft til huse i en træpavillon ved Sct. Jørgens skole og har nydt
godt af at kunne anvende skolens klasserum og faglokaler.
Efter kommunesammenlægningen har ungdomsskolen haft gavn af den decentrale opbygning med
afdelingerne i MIDT, NORD og SYD. Denne opdeling vil vi gerne holde fast i, da Roskilde kommune er
en geografisk lang kommune, med cirka afstande på 30 km fra nord til syd.
Midt i Roskilde befinder sig en ganske stor ældre lukket skole, Gråbrødre skole, der ikke længere er i
brug, men som stadig ejes af kommunen. Byens største private skole har lavet en ansøgning til
Byrådets børne- og unge udvalg, om at leje en lille del af denne skole. Desuden har Roskilde
Gymnasium søgt om at lave en del af skolen om til et internationalt gymnasium.
Da ungdomsskolen i disse år udvikler sig både hvad angår almen undervisning, turboforløb,
sommerskole, eksamenshold og heltidsundervisning, vil det være fantastisk, hvis Roskilde
Ungdomsskole kunne få permanent ophold på en del af Gråbrødre skole.
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Vi kunne godt tænke os
 cirka fem-seks klasselokaler .
 et lille lærerværelse, med opbevaringsplads.
 et lille køkken.
 et skolekøkken.
 adgang til skolens gymnastiksal, fx til showdance, boldspil og selvforsvar,
 sy værksted, med plads til symaskiner og andet udstyr.
 grovværksted, til kunstudfoldelse med ler osv.
 lokaler til Heltidsundervisning - lokalerne i Gundsømagle ligger ikke geografisk godt.
Dette vil give os en lang række fordele:
Det giver Ungdomsskolen synlighed og identitet
Eleverne ved hvor de skal møde til undervisning, og vi undgår udtrykket ”Hvor ligger
Ungdomsskolen”.
Der er mulighed for at have en pædagog/lærer på arbejde om aftenen, for at hjælpe og
vejlede både elever og lærere.
Skolen vil være placeret midt i byen, tæt på stationen, hvilket vil gøre det let for langt de fleste
at komme til skolen.
Der kan skabes sammenhold mellem elever og lærere på de forskellige hold, et praksis
fællesskab.
Der er mulighed for at holde lærermøder og fælles foredrag, uden at vi skal låne et
lærerværelse på andre skoler.
Indstilling: Til drøftelse og evt. beslutning om der skal arbejdes videre med sagen
Beslutning: Rasmus fremlagde ideerne bag projektet. Bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre
med det og der udformes en egentlig ansøgning stilet til SBU. Jeppe og jette anførte, at de havde
kendskab til at der allerede var planer om at sælge Gråbrødre skole, idet den jo har en meget attraktiv
beliggenhed, men at dette ikke skulle forhindre os i at søge.
Ansøgningen kommenteres af bestyrelsen og formanden skriver en udtalelse på ansøgningen, inden
den fremsendes til skoleforvaltningen
5.
Drøftelse af Ungdomsskolens budgetopgørelse for 2017 er endt med et overskud på kr. 130.963
svarende til en forbrugsprocent på 98,8. Desuden redegøres for den aktuelle økonomiske situation.
(Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Mogens redegjorde for det lille overskud på 2017. Ingen kommentarer til den aktuelle
økonomiske situation. Godkendt
6. Aftale om mødedatoer. I vedtægterne er noteret, ”at bestyrelsen holder møde en gang hver anden
måned”.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning
Beslutning: Der holdes møde
26. april kl. 17.30
7. juni kl. 17.30
30. august kl. 17.30
1. november kl. 17.30
10. december kl. 17.00
7.
Eventuelt: Intet
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