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Referat fra
Ungdomsskolebestyrelsesmøde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 17.00
på kontoret i MIDT, Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde.
Deltagere: Jette Tjørnelund, Jeppe Trolle, Charlotte Bøcher, Rasmus Enemark, Henning Ibsen, Simon
Oldenborg, Mogens Lerbech.
Afbud fra: Maria Bavnehøj, Sabrina Højlund Poulsen, Rene Olsen, Kenneth Sørensen.

Dagsorden
Bestyrelsesformandens velkomst til Jette Tjørnelund, der er stedfortræder for Mads Ravndrup og
Rasmus Enemark, der pr. 1. marts er ansat som afdelingsleder i MIDT. Præsentationsrunde.
1.
Godkendelse af referat fra mødet i februar (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
2.
Konstituering af ungdomsskolebestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesformandens udtræden af
bestyrelsen.
Indstilling:
Beslutning: Jeppe Trolle valgt som bestyrelsesformand og Jette Tjørnelund valgt som næstformand
3.
a. Orientering om etablering af uddannelsesparathedskurser i samarbejde med forvaltningen og UU.
Se bilag
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Mogens orienterede om situationen om ikke-uddannelsesparathedsvurderingen i itprogrammet ”MIN UDDANNELSE”, som foretages i december måned både for 8. klasserne og 9.
klasserne. Ungdomsskolen har planer om at tilbyde to kurser foreløbig kun for 8. klasserne, som et
udvalg med skoleledere har peget på. Det ene kursus skal omhandle en kombination af skolefag og
elevernes personlige og sociale udvikling. Mens det andet kun skal omhandle elevernes personlige og
sociale udvikling. Bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med de to tilbud, så eleverne også ad
denne vej for mulighed for at blive uddannelsesparate.

b. Orientering om valgfag det kommende skoleår i SYD, MIDT og NORD
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Charlotte og Rasmus redegjorde for udbuddet af valgfag og organiseringen af valgfag i
henholdsvis NORD/SYD og MIDT.
Mogens redegjorde for det samlede forløb vedrørende valgfagsudbud og den gældende regel om at
obligatorisk undervisning i folkeskolen SKAL ligge inden klokken 16.
Derefter drøftede man den igangværende dispensationsordning for fagene ”Friluftsliv” og ” Vores natur
– vores kultur”.
Mogens oplyste, at ansøgningen er fremsendt til ministeriet af forvaltningen, idet det ikke er
Ungdomsskolens anliggende at ansøge på skolernes vegne. De deltagende skolers ledere og
bestyrelsesformænd har underskrevet en erklæring om at de ønsker at deltage. Efterfølgende er
evalueringen af forsøget overdraget til Tim Krat på Boserupgård.
Bestyrelsen beder om, at Mogens samler materiale sammen vedrørende ungdomsskolens
valgfagstilbud – herunder dispensationen og fremsender dette til bestyrelsesmedlemmerne til
orientering for bl.a. at belyse mulighederne for fremtidigt samarbejde mellem skolerne og
ungdomsskolen efter dispensationsperiodens udløb med henblik på at tilbyde eleverne den størst
mulige vifte af valghold.
c. Orientering om en ny version af ”Genvejen” Se bilag.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Bestyrelsen anbefaler, at man arbejder videre med projektet
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d. Orientering om de flotte resultater af Ungdomsskoleelevers deltagelse i ”Unge forskere”.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret om tilbuddet og de fine resultater ud fra den uddelte
avisartikel
e. Orientering om afslutningsarrangementet på Gimle, der blev afholdt den 22. marts med fine indslag
og et fornuftigt antal tilskuere.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Simon omtalte arrangementet. Han syntes det havde været et fint arrangement, der på
en god måde tegner Ungdomsskolen. Der var spændende indslag med dans, billedkunst,
hundeopvisning og sang og musik. Der var tilpas mange tilhørere.
f. Orientering om det netop afholdte evalueringslærermøde i SYD.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Udsat til næste møde

4.
Drøftelse af forslag til den lovpligtige anti - mobbepolitik for Ungdomsskolen. Forslag vedhæftet som
bilag .
Indstilling: Anti - mobbepolitikken drøftes, justeres og godkendes efterfølgende
Beslutning: Forslaget blev godkendt uden ændringer. Det vil blive uddelt til lærerne og offentliggjort
på Ungdomsskolens hjemmeside
5.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Mogens gennemgik det uddelte bilag, der viser et normalt forbrug. Han redegjorde for at
der er indbygget en del usikkerheder i opgørelsen, idet det kun er de budgetdækkede poster, der
indgår i opgørelsen. Der vil således i løbet af året komme indtægter fra heltidselever og elever fra
fremmede kommuner.
6.
Godkendelse af nye fag til den kommende sæsons almene fag. (Oversigt udsendes senere)
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Alle de nye fag blev godkendt efter en kort drøftelse.
7.
Udarbejdelse af mødekalender med fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder
Forslag: Der indkaldes til følgende møder: i august, i oktober, i december og i februar, idet den
nuværende bestyrelse fortsætter indtil medlemmerne i den kommende bestyrelse er udpeget efter
kommunalvalget i november
Beslutning: Følgende datoer er aftalt: 16. august, 26. oktober, 6. december. Alle dage kl. 17.

8.
Eventuelt.

Simon fortalte om DUSK-NET-samlingen i Ishøj Ungdomsskole den 21. – 23. april. Det var et fint
arrangement med temmelig frie tøjler. Blandt emnerne var en tur til Arken, hvor man så udstillingen
med livagtige figurer. Desuden drøftede man anti-moppetiltag på nettet.
Alt i alt en udbytterig konference.
Menuen næste gang er ændret til ost/pølse og brød fra ostebutikken CASEUS.
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