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

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

2.
a. Orientering fra Afdeling SYD om det nye program, valgfag det kommende skoleår m.v.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Kenneth orienterede om årets tilbud i Afdeling SYD. Han kunne fortælle, at han i
forbindelse med besøg i klasserne har fået mange positive tilkendegivelser om programmets lay-out
og indhold. Hvad angår Motocross-projektet er den praktiske undervisning kommet godt i gang.
Materiellet er på plads og de to lærere arbejder 10 timer pr. uge + timer til løb efter aftale til at løse
opgaven. Men de to læreres ansættelsesforhold i klubregi er der ikke skabt overblik over på
nuværende tidspunkt,men det er ikke et anliggende for Ungdomsskolen.
Vores valgfagsordning, som svarer til tidligere års ordning, er på plads. Vi har i øvrigt etableret 5
valgfag med busordning for eleverne med transport mellem Gadstrup Skole, Peder Syv skolen og
Dåstrup Skole. Vi bruger Facebook i forbindelse med vores PR virksomhed. I øvrigt har
Ungdomsskolen en stand på høstfesten på Cosmosgrunden i Viby den 26/8.

b Orientering fra Afdeling NORD om det nye program, valgfag det kommende skoleår m.v.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Charlotte redegjorde for det nye samarbejde om etablering og drift af valgfag for Jyllinge
skole. Valgfagsordningen her er i øvrigt organiseret med en halvårlig valgfagsperiode .Friluftsliv er i
fuld sving med 22 tilmeldte elever.
Jeg har været ude med vort program i klasserne og kan efterfølgende mærke, at det genererer flere
tilmeldinger af elever fra den netop besøgte skole.

c Orientering fra Afdeling MIDT om det nye program, valgfag det kommende skoleår, sommerskole,
tilbud til sciencetalenter m.v.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Rasmus gennemgik enkelte fag i programmet med en konstatering af, at nogle hold
allerede har fået mange tilmeldinger. Rent praktisk har vi lige nu problemer med smartboards rundt i
klasserne, idet hver ungdomsskolelærer nu skal medbringe en PC, som kobles til smartboardet.
Tidligere var der faste PC-ere rundt om i klasserne.

d. Orientering om overflytning af heltidsundervisningen på Engbækgård til Bjerget, om status i øvrigt
på Bjerget og etablering af ”Genvejen” i lokalerne på Engbækgård.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Mogens redegjorde for etablering af Genvejen, hvor der på nuværende tidspunkt er 7
tilmeldte elever. Genvejen får til huse på Engbækgaard i Gundsømagle, idet heltidsundervisningen er
ophørt på grund af et lille tilmeldingstal gennem en periode. Eleverne herfra er overflyttet til Bjerget, så
det samlede elevtal her bliver 6 elever.

152
e Orientering om dialogaften med forældre til elever på 7. årgang afholdt 1. juni - et samarbejde
mellem SSP, Folkeskolerne, Klub – Nord og Ungdomsskolen.
På denne årgang observerede vi, at en gruppe elever deltog i fester og andre arrangementer, hvor der
blev eksperimenteret med alkohol og snus.
På baggrund af dette indbød vi forældrene til en dialogaften, hvor vi uddybede ovenstående. Fokus
var på hvad de forskellige observerede i deres arbejde.
Efterfølgende har Ungdomsskolen samarbejdet med folkeskolerne om forbyggende sociale aktiviteter,
specielt i forbindelse med de nye klassedannelser på 7. årgang. Et projekt vi fortsætter med i
kommende skoleår med aktiviteter i august/september
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Charlotte redegjorde for projektet og supplerede med, at hverken elever eller deres
forældre kendte hinanden, da der var foretaget sammenlægning af klasserne. Det var således et
rystesammen projekt med henblik på, at eleverne kunne lære hinanden at kende.
Bl.a. teambuildings- turen har været god som forebyggende aktivitet. Bestyrelsen anerkender denne
form for samarbejde mellem folkeskolerne og Ungdomsskolen

3.
Drøftelse af etablering af uddannelsesparathedskurser i Ungdomsskolen i samarbejde med skolerne,
forvaltningen og UU. Se bilag.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Mogens omtalte de to tilbud for bestyrelsen, idet begge nu er konkretiserede, hvad angår
indhold og struktur. Mens der oprettes CHECK UP hold i dansk og matematik efter behov efter de
gennemførte skolehjemsamtaler for 8. klasserne i november/december, er der kun 25 pladser på
CHECK UP – motivation. Så der skal foretages en udvælgelse af de elever, som vil kunne få størst
udbytte af deltagelse. Denne udvælgelse foretages af UU.

4.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Mogens gennemgik regnskabet ganske kort og understregede, at der i oversigten kun er
tale om de budgetlagte poster. Ud over disse vil der komme indtægter og udgifter til drift af
heltidsundervisningen og Genvejen.
Jette Tjørnelund understregede, at der er gang i budgetforhandlingerne for det kommende budgetår.
Hun fremhævede, at man kunne fremsende budgetønsker, hvis man havde gode ideer til nye tiltag.
Skulle der i givet fald komme besparelser, som rammer ungdomsskolen er det aftalt at Jette, Jeppe og
Mogens udarbejder et eventuelt høringssvar, som efterfølgende forelægges bestyrelsen..

5.
Eventuelt.
Intet at anføre.
Rene Olsen

Kenneth Sørensen

Sabrina Poulsen

Henning Ibsen

Charlotte Bøcher

Rasmus Enemark

Simon Oldenborg

Jette Tjørnelund

Mogens Lerbech

