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Referat fra
Ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 1. november 2018 kl. 17.30
på kontoret i MIDT, Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde.
Deltagere: Kenneth Sørensen, Charlotte Bøcher, Jeppe Trolle, Magnus Merring, Sabrina Højlund
Poulsen, Jette Tjørnelund, Rasmus Enemark, Betina Nyby, René Olsen, Mogens Lerbech
Afbud fra: Simon Oldenborg

Dagsorden
Bestyrelsesformand Jeppe Trolle bød velkommen til de to nye lærerrepræsentanter i
ungdomsskolebestyrelsen: Betina Nyby og Magnus Merring.
1.
Godkendelse af referat fra mødet i august (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt
2.
a Orientering om det nu gennemførte jubilæumsarrangement, der blev afholdt på Gimle mandag den
8. oktober kl. 18 - 20.
Indstilling:
Beslutning: Alle syntes, det var et flot arrangement afholdt i rigtig gode rammer med en passende
fordeling af taler, musik og udstillinger. Fremmødet af gæster var rigtig fint, så salen var fyldt op med
elever, lærere og gæster. Alt i alt en fin markering af 75 års jubilæet.
Jubilæumshæftet er også blevet godt modtaget.
b. Orientering om ”Faktaklassen - når fritid bli´r til fremtid”. (Se bilag)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Bestyrelsen er positiv overfor projektet - også set i lyset af at udgangspunktet er
kommercielt. Bestyrelsen fremhæver vigtigheden af, at alle gældende ansættelses- og
arbejdsmiljøregler bliver overholdt i forbindelse med arbejdet i FAKTA-butikken.
Bestyrelsen lægger vægt på, at kommende projekter med kommercielt islæt bliver drøftet inden de
bliver udbudt blandt de unge.
c. Orientering om uddannelsesmessen ”Fokus på Uddannelse”, der afholdes tirsdag den 6. november
kl. 16.00 – 19.30 på Roskilde Katedralskole. Udstillingen er især rettet imod unge og deres forældre,
Indstilling:
Beslutning: Charlotte orienterede om uddannelsesmessen, der sætter fokus på
uddannelsesmuligheder for de unge, som er ved at afslutte deres grundskole. På messen er der
stande med snart sagt alle mulige uddannelser. Ungdomsskolens stand plejer at være meget
velbesøgt, selvom indholdet ikke umiddelbart tilhører gruppen af ungdomsuddannelser. I år er vores
stand placeret ved indgangen i umiddelbar nærhed af TCRs stand.
e Orientering om projekt Juniorpædagoger, hvor uddannelsesfasen netop er afsluttet. Der arbejdes nu
på at finde praktiksteder til de 9 nyuddannede unge mennesker.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Rasmus orienterede om, at uddannelsesdelen af juniorpædagogerne nu er gennemført
med succes for 9 af de 10 tilmeldte elever. De er blevet undervist af to pædagoger Malene
Thinggaard, Ronni Mathiassen og ungdomsskolens førstehjælpslærer Viggo Søstrup. Oprindeligt var
også to piger tilmeldt holdet, men de blev afvist, da projektet er målrettet drenge. Jeppe Trolle
anfægtede det tidlige mødetidspunkt, som var fastsat til klokken 16, idet unge fra NORD og SYD ikke
var i stand til at møde rettidigt frem så hurtigt efter deres skolegangs ophør.
Vi afventer, at deltagerne kommer i praktik på de respektive institutioner, hvilket styres af Gitte
Nyborg, Ungeafsnittet.
I øvrigt gennemførtes en konstruktiv drøftelse af mulighederne for fremtidige kurser samt om piger i
givet fald også skal have mulighed for at deltage.
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3.
Drøftelse af ungdomsskolestatistikken for skoleåret 2017 – 2018. Se bilag.
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Statistikken blev godkendt efter at Rasmus havde fremlagt og bestyrelsen havde drøftet
udvalgte hovedpunkter i årets statistik.
Jette Tjørnelund undrede sig over at tabellen over indmeldte elever hvilede på alderen 1. januar 2014.
Vi undersøger sagen.
Jeppe fremhævede den manglende logik i, at tabellen viser aldersgruppen fra de 10 årige op til de 25
årige, man samtidig opregner antallet af unge mellem 14-17 årige i kommunen. (De 14-17 årige er den
”lovpligtige” aldersgruppe).
Man drøftede også kategoriseringen af tilbuddene i den almene undervisning. Særlig opmærksomhed
fik oplysningerne om ”andre aktiviteter”, som dækker ”Natsport/ Natsjov” i Viby og Jyllinge. Desuden
drøftede man oversigten over valgfag, der enten administreres af eller læses i Ungdomsskolen
Statistikken er sendt videre til Ungdomsskoleforeningen, som samler og videresender statistikkerne for
landets kommuner til Undervisningsministeriet.
4
Drøftelse af Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Mogens gennemgik den ultrakorte oversigt over budget og forbrug. Han understregede,
at kombinationen af budgetdækkede udgifter og den indtægtsdækkede virksomhed med indtægter fra
elever på Genvejen og Bjerget gør det en smule uoverskueligt at skabe det nødvendige overblik.
Alt i alt viser overslaget et overskud på omkring kr. 360.000, der skal betragtes som en buffer i tilfælde
af, at der på et tidspunkt kommer til at mangle elevindtægter på de to nævnte kurser.
5.
Eventuelt:
Kenneth indbød bestyrelsen til Musical- valgfagsholdet opførelse af stykket ”Zoom”, der opføres den
13. og 14. november i salen på Peder Syv skolen klokken 18.30 – 20.00 Alle er velkomne.
Mogens omtalte det nye kursus Check UP motivation, der gennemføres i januar en dag om ugen i
skoletiden. Det er et forsøgsprojekt for 20 elever fra Tjørnegårdsskolen, Lynghøjskolen og
Lindebjergskolen. Det er den meget erfarne coach John Mejlgren, som står for projektet sammen med
lærere fra skolerne og en UU-vejleder.
Vi afholder næste møde mandag den 10. december med julemiddag i Ungdomsskolens lokaler på
Jyllinge skole. Husk, vi starter allerede dette møde klokken 17.00. Julemiddagen serveres omkring
klokken 18.30.
Charlotte omtalte den kommende ændring af valgholdsordningen på grund af styrkelse af
praksisfagligheden i skolen. Den nye ordning vil få indflydelse på 7. og 8. klassernes valgfag, idet det
bliver obligatorisk for dem at vælge et to årigt kursus inden for den praktisk/ musiske faggruppe, der
omfatter billedkunst, madkundskab og musik.
Magnus og Charlotte oplyste, at der er musical-forestilling den 10. januar klokken 17.00 på Jyllinge
skole. Stykket hedder ”9A”. Alle er velkomne
Mogens omtalte, at vi har været så heldige at få fat i Lene Tanggaard - en rigtig god foredragsholder til vores pædagogiske aften, som afholdes på Sct. Jørgens skole tirsdag den 15. januar 2019 klokken
17.00 Bestyrelsen er meget velkommen til at deltage.
På næste møde planlægges mødedatoer for det kommende år
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