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Referat fra
Ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2018 kl. 17.30
på kontoret i MIDT, Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde.
Deltagere: Kenneth Sørensen, Charlotte Bøcher, Rasmus Enemark, Jette Tjørnelund, Laura
Goldschmidt, Sabrina Højlund Poulsen, Jeppe Trolle, René Olsen, Mogens Lerbech
Afbud fra: Simon Oldenborg, Maria Bavnehøj.

Dagsorden
1.
Godkendelse af referat fra mødet i februar (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt

2.
a. Orientering om eventuel etablering af et alternativ til STU.
Indstilling: Til orientering, da der intet er sket i sagen
Beslutning: Projektet er udsat, indtil der er overblik over den nye FGU – men vi kommer måske til at
etablere noget tilsvarende alligevel. Under alle omstændigheder sætter vi et punkt på dagsordenen,
hvor Mogens kommer med en generel redegørelse for såvel STU som FGU.

b Orientering om oprettelse af hold for drenge, som skal uddannes til juniorpædagoger.
Juniorpædagogers opgave er at lege vilde lege med børnene i 3- 6 års alderen.
Forslaget er behandlet på SBU på grundlag af gode erfaringer fra andre kommuner. Se bilag.
Indstilling:
Beslutning: Kenneth orienterede om sagen, som bestyrelsen tager meget positivt imod.
Bestyrelsen foreslår følgende arbejdsdeling:
1. Ungdomsskolen tager sig af annoncering i program, tilmelding og uddannelsen af de unge
2. Dagtilbud tager sig af kontakten til institutionerne, anvisning af elever til de enkelte institutioner
og den efterfølgende aflønning af de unge.

c. Orientering om resultaterne af vore kurser for ikke uddannelsesparate elever
Indstilling:
Beslutning: Charlotte orienterede om resultaterne på to hold i dansk på Jyllinge skole og på
Baunehøjskolen. Hun oplyste i øvrigt, at Afdeling Nord også tilbyder faget ”Eksamensklar”, der også
har til hensigt at hjælpe deltagerne til at klare sig godt gennem prøverne, så de efterfølgende kan
komme videre på en ungdomsuddannelse.
Rasmus og Mogens orienterede om, at omkring 60 unge har tilmeldt sig hold i dansk og matematik.
De kommer fra flere forskellige skole – herunder også fra TCR. De fleste har tilhørt den egentlige
målgruppe, som har kunnet profitere af at komme på et turboforløb, mens andre har så massive
indlæringsvanskeligheder, at udbyttet på turboforløbet ikke har været optimalt.
Mogens oplyste, at der vil blive justeret på kurserne efter en evaluering på næste arbejdsmøde i UPV
arbejdsgruppen.

d. Orientering om ansøgningen vedrørende lokaler på Gråbrødre skole. Ungdomsskolen har endnu
ikke fået en tilbagemelding fra skoleafdelingen.
Indstilling:
Beslutning: Da ungdomsskolen endnu ikke har fået en tilbagemelding fra forvaltningen, er der intet
nyt at tilføje på nuværende tidspunkt.
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3.
Drøftelse af det almene ungdomsskoletilbud med udgangspunkt i den uddelte mappe med
fagbeskrivelser. Det er vigtigt, at ledelse og bestyrelse er enige om, at de fag, vi tilbyder undervisning
i, er i overensstemmelse med ungdomsskolens formålsformulering:
”Ungdomsskolen skal give unge mennesker mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give
dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget
indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”
Indstilling: At udvalgte indholdsbeskrivelser drøftes igennem, og at bestyrelsen godkender en
bruttoliste af fag, hvorfra ledelsen kan udvælge årets undervisningstilbud i den almene undervisning.
Beslutning: Efter en grundig drøftelse af tilbuddene i det fremsendte katalog besluttede bestyrelsen,
at alle de i mappen beskrevne hold er blevet godkendt, således at ledelsen til årets brochure kan
udvælge de tilbud herfra, som findes attraktive for de unge mennesker.

4.
Drøftelse af Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Blev drøftet. Bestyrelsen har ingen kommentarer til budget og forbrug på nuværende
tidspunkt.
5.
Eventuelt:
Charlotte fremviste årets flotte valgfagskatalog for Margrethe - og Lindebjergskolen.
Bestyrelsen drøftede valgfagsdispensationen fra Undervisningsministeriet, om, at undervisningen kan
strækkes ud over klokken 16.
Århus - dispensationen blev inddraget i drøftelsen.
For at øge elevernes valgmuligheder, håber ungdomsskolebestyrelsen, at der i fremtiden kan
dispenseres for enkelte andre valgfag.
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