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Referat fra
Ungdomsskolebestyrelsesmøde onsdag den 8. februar 2017 kl. 17.00
på kontoret i MIDT, Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde.
Deltagere: Mads Ravndrup Thomsen, Kenneth Sørensen, Henning Ibsen, Charlotte Bøcher, Rene
Olsen, Sabrina Højlund Poulsen, Claus Steensbech, Mogens Lerbech.
Afbud fra: Maria Bavnehøj, Ömer Ögden, Simon Oldenborg, Jeppe Trolle

Dagsorden
1.
Godkendelse af referat fra mødet i december (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
2.
a. Orientering om vort pædagogiske møde afholdt den 1. februar på Sct. Jørgens skole
Temaet var ”Hvordan skaber du engagement, lyst og motivation hos de unge i din undervisning?”
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Der deltog 37 lærere i arrangementet, som lagde op til en livlig drøftelse af begrebet
motivation set i en ungdomsskolemæssig kontekst. Foruden de faglige indslag fra foredragsholderen,
blev der lagt op til drøftelser deltagerne imellem.
b. Orientering om den aktuelle valgfagssituation
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Kenneth orienterede om valgfagsordningen i SYD, hvor Ungdomsskolen stadig
administrerer alle skolernes valgfag. Eftersom de tre skoleledere er nyansatte, har Kenneth en meget
central rolle med at få ordningen til at virke i alle dens faser. Der er stor goodwill fra ledernes side om
ordningen.
Charlotte orienterede om at hun er i gang med at etablere egentlige samarbejder om valgfag med
skolerne i NORD. Her er der den indbyggede problemstilling, at mens Baunehøjskolen og Jyllinge
skole ligger så tæt, at de let kan lave valgfagssamarbejder, er afstanden mellem Margretheskolen og
Lindebjergskolen så stor, at transporten for eleverne mellem skolerne vil være et problem.
Mogens orienterede om, at MIDT har etableret et udstrakt samarbejde med Anne Katrine Blond og
Tim Krat, Boserupgaard om valgfaget ”Friluftsliv”
c. Orientering om sikkerhedsregler i forbindelse med afvikling af Parkour.
Indstilling: Charlotte orienterer om procedurer efter konsultation i Undervisningsministeriet, idet vi i
ledelsen finder det yderst vigtigt at afviklingen foregår sikkert.
Beslutning: Der er p.t. ikke klare regler, men anbefalinger til sikker benyttelse af ”afsæt - redskaber”.
Juristen i Undervisningsministeriet vil vende tilbage med en afklaring af problemstillingen. Måske skal
lærerne på kursus i DGI – regi Ungdomsskoleledelsen arbejder videre med sagen..
d. Orientering om elevrådsprojektet ”Ung i dag” som skal gennemføres til efteråret.
Indstilling: Simon orienterer.
Beslutning: Punktet tages op på næste møde, men der afholdes et møde for at lave aftale med
Sexualisterne..
e. Fremvisning af den nye færdige Ungdomsskolevideo.
Indstilling: Filmen distribueres på forskellige måder mede henblik på at så mange unge som muligt
får kendskab til Ungdomsskolens tilbud.
Beslutning: Bestyrelsen kvitterer for en god og spændende film, som kører i et ungdommeligt og
hæsblæsende tempo – musikken er måske lidt voksen i forhold til de unges smag. Der blev stillet
forslag om, at det måske var muligt at bruge filmen som pr for Ungdomsskolen i forbindelse med en
biografreklame i den lokale biograf. Vi undersøger, hvad prisen er, inden vi arbejder videre med
projektet.
3. Orientering fra de tre afdelinger
NORD: Charlotte omtalte, at hun har holdt møde med Dagmar, som er skoleleder på Jyllinge skole,
om bl.a. valgfagssamarbejde. Hun besøgte ungdomsskolekontoret, som nu bliver forbeholdt
ungdomsskolen. Vi arbejder på, at valgfagselever i kinesisk kan gå op til en prøve i læse/lytte/

sprogforståelse i samarbejde med et kinesisk Institut. I øvrigt begynder vi nu de annoncerede
hundetræningshold.
MIDT: Vi har ansat Rasmus Enemark i den ledige afdelingslederstilling. Han begynder i jobbet 1.
marts. Mogens orienterede om det indledende arbejde i udvalget vedrørende elever, der bliver
erklærede uddannelsesparate. Pågældende elever fra 8. og 9. klassetrin skal have et tilbud, der kan
hjælpe dem ud af situationen. Her kan ungdomsskolen bidrage med kursusvirksomhed.
Vi skal netop sende et stort hold på skitur i Sverige. ”Wellnes” og ”Kosmetik” er etableret. På
kosmetikholdet fremstiller pigerne deres egne lipgloss og cremer m.m., hvilket vil sige at holdet
beskæftiger sig med praktisk laboratoriekemi.
SYD: Drama er aflyst i år, selvom den store dramaforestilling har været en tradition i afdeling SYD
gennem mange år. Det er ikke så populært nu, som det har været de tidligere år. Men vi sætter alle
sejl til de kommende år. Til gengæld er der stor aktivitet på andre fronter fx skal vi have 42 elever på
skitur her i vinterferien, et arrangement vi har etableret sammen med klubben.
4.
Drøftelse af vægtning af de enkelte punkter, som blev drøftet med skolechef Holger Bloch i forbindelse
med den gennemførte udviklingssamtale. Se bilag fra sidste møde.
Indstilling: Perspektiver og udviklingsretninger drøftes
Beslutning: Efter en kort drøftelse af bilaget konkluderede formanden, at vi skal forklare det
værdifulde i vores grundlæggende ungdomsskoleydelser, samtidig skal vi vise, at vi tager os af
udsatte unge ved at tilbyde målrettede projekter for særlige elevgrupper. Formanden udtalte, at det er
vigtigt, at Ungdomsskolen italesættes som en del af løsningen for de udsatte unge mennesker.
5.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation og endelig afslutning på finansåret. (Bilag uddeles på
mødet)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Mogens gennemgik slutregnskabet for 2016, der viser et overskud på 401.000. Dette
overskud er bevidst, idet det skal anvendes som buffer i forbindelse med eventuel svigtende tilgang af
elever på vores heltidsundervisninger.
Mogens uddelte bilag og kommenterede årets aktuelle forbrug i de tre afdelinger.
Bestyrelsen havde ingen særlige bemærkninger hertil.
6.
Drøftelse af karaktergennemsnit for ungdomsskolens prøveelever og af karaktergivning i
almindelighed. Mogens kommer med et kort oplæg.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Mogens oplyste, at det efter optælling gennem de seneste par år viser sig , at
karaktergennemsnittet og karakterfordelingen for heltidselever kun ligger en smule under det generelle
niveau for folkeskolen. Der gives således også hos os karakterer fra 00 til 12.
Hvad angår karakteren 00, er den blevet knapt så hyppig som tidligere, efter at eleverne nu har
kendskab til optagelseskriterierne på flere ungdomsuddannelser.
Efterfølgende drøftede man begrebet ”dygtighed” ud fra en absolut og en relativ betragtning. Mogens
opregnede, at man justerer sværhedsgraden for de forskellige års opgavesæt ved at gennemføre
forcensur, hvor man sammenligner forcensurens resultater med det aktuelle prøvesæts resultater for
samme udvalgte elevgruppe. Denne udjævning gav anledning til en del diskussion i bestyrelsen.
7.
Fastlæggelse af datoer for kommende ungdomsskolebestyrelsesmøder
Forslag:
Beslutning: Mads aftaler tidspunktet for næste møde med Jeppe – det skal helst ligge i begyndelsen
af maj måned.
8.
Eventuelt.
Claus Steensbech tog afsked med bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet, idet han skal på en
jordomrejse i forbindelse med orlov fra sit daglige arbejde fra 1. april 2017 til 1. august 2018.
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