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Referat fra
Ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 26. oktober
2017 kl. 17.00
på kontoret i MIDT, Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde.
Deltagere: Kenneth Sørensen, Charlotte Bøcher, Rene Olsen, Jette Tjørnelund, Rasmus Enemark,
Jeppe Trolle, Sabrina Højlund Poulsen, Mogens Lerbech
Afbud fra: Henning Ibsen, Maria Bavnehøj, Simon Oldenborg, Laura Goldsmith.

Dagsorden
1.
Godkendelse af referat fra mødet i august (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt
2.
a. Orientering om uddannelsesparathedskurser i Ungdomsskolen i samarbejde med skolerne,
forvaltningen og UU. Den trykte brochure uddeles på mødet.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Rasmus orienterede om de to kursustyper vedrørende uddannelsesparathed. Den trykte
brochure blev uddelt, så bestyrelsen kunne se, at der er mange tiltag i spil på denne front. Man
diskuterede kort begrebet uddannelsesparat, og man lagde her vægt på at udrede, hvad der skal ske
med hensyn til en revurdering af de elever, som har fulgt vore kurser. Bestyrelsen informeres på
mødet i april/maj om resultatet.
b Orientering udviklingssamtalen gennemført mellem konsulenter fra skoleafdelingen og
ungdomsskoleledelsen den 19. september. Bilag: Dagsorden for mødet uddeles på mødet.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Det var en god og konstruktiv samtale, der tog udgangspunkt i Check UP,
heltidsundervisning på Bjerget og Genvejen. Man drøftede især kurset vedrørende elevernes
personlige og sociale udvikling og centrerede debatten om, hvordan overdragelsen af kursusresultater
skal ske til pågældende klasselærer og UU - vejleder. Slutresultatet skulle være, at eleverne bliver
erklæret uddannelsesparate efter at have gennemført kurserne. Ungdomsskoleledelsen arbejder
videre med problematikken. Mødet sluttede med, at man inddrog ungdomsskolens almene hold i
debatten, og man blev enige om at drøfte og belyse den almene undervisnings frivillige
undervisningstilbud i forbindelse med den kommende udviklingssamtale.
c Orientering om Ungdomsskolens deltagelse i uddannelsesmessen på Roskilde Katedralskole.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Ungdomsskolen deltager atter i år på messen, der afholdes tirsdag den 7.november kl.
16.00 – 19.30. Vi har en stand, hvor man kan få informationer om ungdomsskolens mangfoldige
aktiviteter.
d. Orientering om den aktuelle situation på Bjerget og ”Genvejen”.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Der er god søgning til de to undervisningssteder. På Bjerget er der 8 elever og på
Genvejen er der 10 elever. Personalemæssigt har vor netop ansatte lærer sagt op igen, og vi skal
derfor ud i en ny ansættelsesrunde. På Genvejen er vi i gang med at ansætte en tredje medarbejder,
idet deltagerantallet tilsyneladende vokser ud over det antal, der er estimeret til to medarbejdere.
e Orientering om Ungdomsskolens deltagelse i lederseminar den 6. november om kommunale
bestræbelser på at få så mange unge gennem uddannelsessystemet, både hvad angår overgang fra
skole til Ungdomsuddannelse og færdiggørelse af en ungdomsuddannelse
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Mogens kommer på konferencen med et indlæg om Check UP, heltidsundervisning på
Bjerget, Genvejen og prøveforberedende undervisning på konferencen.
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f Orientering om proceduren for etablering af en ny ungdomsskolebestyrelse efter kommunevalget den
21. november.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Bestyrelsen fortsætter sit arbejde indtil nye medlemmer er udpeget af de respektive
organisationer. Byrådet udpeger sine to repræsentanter i bestyrelsen umiddelbart efter valget den 21.
november. De øvrige organisationer opfordres til at udvælge deres repræsentanter umiddelbart efter
byrådsvalget.
Henning Ibsen har meddelt, at han ikke genopstiller som repræsentant for arbejdsgiversiden.
Bestyrelsen opfordrer til, at der udarbejdes en ny ungdomsskoleplan og en ny styrelsesvedtægt for
ungdomsskolebestyrelsen, idet begge er omkring 10 år gamle og derfor indeholder passager, der er
forældede.
Bestyrelsen opfordrer til, at skoleforvaltningen udpeger en medarbejder, der kan bistå
ungdomsskolens ledelse med arbejdet med at revidere ungdomsskoleplan og styrelsesvedtægt.
3. Drøftelse af den ministerielle ungdomsskolestatistik for skoleåret 2016/2017
Indstilling: Statistikken sammenlignes med det tidligere års statistik. Statistikken vedhæftet som bilag.
Beslutning: Man drøftede nøgletal fra statistikken, herunder forskellen på CPR-elever og holdelever.
Der er ikke sket de store udsving, når man sammenligner med sidste skoleårs statistik.
Der var enkelte tal, som blev drøftet og sammenlignet med sidste års statistik.
4.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Efter en gennemgang af opstillingen, der inddrager såvel budget som indtægtsdækket
virksomhed, drøftede man de estimerede tal for årets resterende udgifter. Mogens regner med, at der
som tidligere år vil være en buffer på omkring 400.000 til evt. brug i forbindelse med svigtende tilgang
af betalende elever til ungdomsskolens to heltidstilbud på Bjerget og Genvejen
5.
Eventuelt:
Skal vi udarbejde en årsrapport for ungdomsskolevirksomheden som tidligere år? Bestyrelsen mener
det er en god ide at udgive et årsskrift som sidste år.
Juleafslutning hos Ibsen efter de sædvanlige forskrifter? Der er enighed om, at den legendariske
juleafslutning afholdes hos Henning Ibsen på adressen Dr. Sofies vej 114, 4000 Roskilde med møde
fra kl. 17 – 19 med efterfølgende julemiddag.
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