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Ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 17.00
på Ungdomsskolekontoret, Afdeling MIDT.
Deltagere: Anne Vedel Larsen, Ömer Oguz, Claus Steensbeck, Jeppe Trolle,
Mogens Lerbech, Anni Damkjær, Per Nørgaard, Henning Ibsen
Afbud fra: Kenneth Sørensen, Jeannie Krysiak, Mette Brok, Mads Ravndrup, Rene
Olsen.

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

2.
a. Orientering om lærermødet afholdt den 28. januar, hvor 50 medarbejdere drøftede især
den almene undervisnings fremtidige indhold og struktur set i lyset af elevernes længere
skoledag og deraf følgende kortere tid til fritidsundervisning.
Beslutning: Mogens orienterede om projektet og projektformen, hvor proceskonsulent John
Christiansen var facilitator. Mogens har skrevet alle de mange forslag ned og sendt ud til
deltagerne. Både ledelse, lærere og de deltagende elevrådsmedlemmer syntes det var et
godt og konstruktivt møde. Ikke mindst den åbne og positive form var god. Ledelsen arbejder
videre med at omsætte forslagene eller nogen af dem til virkelighed.
b. Orientering om årsrapporten for 2014. Årsrapporten fremlægges på mødet
Beslutning: Den uddelte årsrapport var 1. skitse, hvorfor der kommer en del rettelser. Bl.a.
ændres skemaerne og de afdelingsrelaterede overskrifter fjernes.
c. Orientering om Ungdomsskolens deltagelse i det kommunale venskabsbyprojekt med
Hangzhou i Zhejiang-provinsen I Kina.
Zhejiang-provinsen er med ca. 50. mio. indbyggere en af de provinser i Kina, der oplever
den største vækst i disse år og har det største antal private virksomheder.
Samarbejdsaftalen omfatter områderne regional planlægning, økonomisk vækst, miljø og
natur, research og innovation og undervisning.
Hovedstaden i Zhejiang-provinsen, Hangzhou, har udtrykt ønske om at indgå en
partnerskabsaftale med Roskilde. Hangzhou ligger ca. 180 km sydvest for Shanghai, har ca.
6,5 mio. indbyggere og er hjemby for en række af de helt store kinesiske selskaber.
Beslutning: Anni orienterede nærmere om projektet. Anni har udfærdiget et skrift på engelsk
om Ungdomsskolens særkender og kvaliteter. Dette skrift fremsendes til bestyrelsen. En
delegation fra Kina var på besøg på Baunehøjskolen, hvor de blev præsenteret for
Ungdomsskolens valghold i kinesisk.
Det er vigtigt at finde ud af, hvilket udbytte Ungdomsskolen får af samarbejdet. Under alle
omstændigheder skal der etableres nogle relationer mellem unge mennesker i de to
kommuner.
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3.
Drøftelse af den nu fremsendte ansøgning om sommerskoleprojekt. Se bilag om
sommerskole
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Forslaget blev nøje drøftet ud fra den udarbejdede ansøgning, som nu er
udsendt. Bestyrelsen ser frem til en afgørelse af, om vi får tildelt projektet. Bestyrelsen får
besked, så snart vi ved noget nyt om projektet
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Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Godkendt, idet bestyrelsen ser med stor velvilje på elevrådsarbejdet.
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6.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation og afslutning på budget 2014. (Bilag uddeles
på mødet)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Mogens gennemgik tallene i oversigten og kommenterede overskuddet fra 2014
på 508.000. Dette beløb er med til at sikre løn til de fastansatte heltidslærere i en evt.
opsigelsesperiode i tilfælde af svigtende elevtilgang.
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7.
Evt.
Mogens forespurgte på Kenneths vegne om mulighed for kønsopdeling af valgfag. På
foranledning af ledelsen på Gadstrup skole drøftede man et konkret forslag om at
kønsopdele et idrætsvalgfag. Ideen er opstået på grund lag af, at man ønsker at oprette et
motions- og idrætshold for piger med henblik på at eleverne skal deltage i cykelløbet
”Tøserunden”. Bestyrelsen anbefaler, at man godt kan benytte kønsopdelingsprincippet, blot
der er balance i udvalget af fag til begge køn.
Anne forespurgte om Ungdomsskolen er med i Ungdomsringen. Afdeling Nord er med, så
Anni undersøger elevrådets muligheder for at deltage i Ungdomsringens kurser og
aktiviteter.
Mogens uddelte flyers om Afdeling Syds Musical: ” På vej? Halvvejs til 60”, der opføres 2. –
5. marts i Peder Syv skolens store sal kl. 19.00
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