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Referat fra
Ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 30. august 2018 kl. 17.30
på kontoret i MIDT, Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde.
Deltagere: Jeppe Trolle, Jette Tjørnelund, Kenneth Sørensen, Rasmus Enemark, Charlotte Bøcher,
Sabrina Højlund, Rene Olsen, Mogens Lerbech
Afbud fra: Simon Oldenborg, Maria Bavnehøj

Dagsorden
1.
Godkendelse af referat fra mødet i juni (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt
2.
a Orientering om jubilæumsarrangementet, der afholdes på Gimle mandag den 8. oktober
kl. 18 - 20. Der vil være ”boder” med informationer om ungdomsskolens tilbud før og nu. Vi har aftaler
med borgmesteren og bestyrelsesformanden om at holde tale ved starten af arrangementet – måske
også andre. Vi er i fuld gang med at udarbejde et jubilæumsskrift bl.a. med en hilsen fra borgmesteren
og andet PR- materiale om jubilæet.
Beslutning: Mogens orienterede om arrangementet, som begynder at tage form med taler, musik og
boder om de enkelte ungdomsskolefag og aktiviteter. Der udarbejdes en indbydelse, der kan
udsendes til byråd, skoleafdeling m.v. Kenneth har lavet aftale om musikindslag. Jeppe skriver en
artikel til jubilæumsskriftet.
b Orientering om budgetforbedringsforslaget ” Samlet ledelse i Ungdomsskolen” på budget 20192022 på kr. 700.000.
Beslutning: Byrådet har besluttet, at den foreslåede besparelse på budgettet ikke gennemføres,
eftersom den blev taget af bordet i forbindelse med de netop gennemførte budgetforhandlinger.
Bestyrelsen udtrykker sin glæde over beslutningen.

c Status på tilslutningen til tilbuddet Juniorpædagoger, hvis opgave er at lege vilde lege med børnene i
3- 6 års alderen.
Beslutning: Rasmus orienterede om, at i alt 10 drenge har tilmeldt sig kurset. Flere piger har ønsket
at deltage, men det er blevet understreget, at det kun er for drenge. Undervisningen af drengene
gennemføres på Absalons skole med aktiviteter på institutionen Reden eller i Bredgades børnehave.

d. Orientering om den netop gennemførte sommerskole, hvor 15 elever deltog.
Indstilling:
Beslutning: Der mødte 15 interesserede elever op til undervisningen og alle gennemførte
sommerkurset. Ved kursets start prøvede man eleverne i dansk og matematik og ved afslutningen
blev de prøvet igen. Ved sammenligning viste det sig, at alle elever var blevet bedre til det faglig i de
to fag. Alle deltog meget aktivt i de sociale og samarbejdsmæssige udfordringer

e Orientering om prøveresultater fra de netop afholdte afgangsprøver
Indstilling:
Beslutning: Mogens havde optalt prøveresultater for de elever, som havde scoret 00 eller 02 i dansk
eller matematik. Der er tale om i alt 20 elever fra ungdomsskolen, Base 4000 og Koh i Noor.
Prøveresultaterne viser, at ingen af de optalte elever bliver forhindrede i at gå videre på en
ungdomsuddannelse Dog skal de naturligvis også erklæres uddannelsesparate af UU.

165
f Generel orientering fra de tre afdelinger om tilmeldingerne til næste sæson.
Afdeling MIDT
Rasmus oplyste, at der har været rigtig god tilslutning til vores almene hold blandt andet Science,
Engineering, Brunch og badminton, sprogrejser til New York og London, Japansk og Pottery
Enkelte elever har tilmeldt sig de prøveforberedende fag
Afdeling SYD
Kenneth oplyste, at det det ser fornuftigt ud med tilslutningen til både den almene undervisning og
valgfagene.
Jeg kan fortælle, at KØR 10 nedlægges i forbindelse med det nye budget.
Denne information gav anledning til en længere drøftelse af fremtiden for KØR 10 idet det var Jette
Tjørnelunds klare opfattelse, at der stadig er behov for KØR 10 der med sit lokale udgangspunkt virker
som et mere attraktivt sted for elever, som ikke er klar til den store skole, TCR. Bestyrelsen opfordrer
til at Ungdomsskolen SYD udarbejder en ansøgning om at kunne oprette KØR 10 i ungdomsskoleregi,
således at den forholdsvis lille elevgruppe, der vil blive tale om, kan gennemføre deres 10. skoleår i et
overskueligt skolemiljø.
Afdeling NORD
Charlotte: Vi er optaget af den nye skolestruktur, idet der ikke er nogen ide i at vi har kontor på Jyllinge
skole, hvis denne ikke har udskolingselever. Valgfagene er allerede godt i gang. Vi er inddraget i
opsætningen af årets musical på Jyllinge skole. Der er mange tilmeldte elever på tysk. Jeg kan også
fortælle, at vi har annonceret en Gamer - turnering mellem de tre ungdomsskoleafdelinger. Vi er ved at
etablere et ungdomsskoleband.
3.
Drøftelse af Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Godkendt efter at Mogens kort gennemgik hovedposterne i regnskabet
4.
Eventuelt:
De fremsatte forslag om ændringer af skolestrukturen i hele kommunen blev drøftet i bred forstand
med udgangspunkt i eventuelle påvirkninger af ungdomsskolevirksomheden.

Rene Olsen

Kenneth Sørensen

Sabrina Højlund

Jeppe Trolle

Jette Tjørnelund

Charlotte Bøcher

Rasmus Enemark

Mogens Lerbech

