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Referat fra

Ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015 kl. 17.00
på Ungdomsskolekontoret, Afdeling MIDT.
Deltagere: Mads Ravndrup Thomsen, Jeppe Trolle, Kenneth Sørensen, Claus Steensbech, Anne
Vedel Larsen, Mette Brok, Henning Ibsen, Rene Olsen, Mogens Lerbech
Afbud fra: Anni Damkjær, Per Nørgaard, Sabrina Højlund Poulsen og Ömer Ögen

Dagsorden.

1.
Godkendelse af referat fra mødet i maj (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt
2.
a. Orientering om indkøb af ny ”bus” i afdeling Midt
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Godkendt

b. Orientering om nedlukning af 360 grader-projektet. Se bilag.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: SBU har foreslået projektet nedlagt, da kun få har benyttet sig af ordningen. Bestyrelsen
er enig i, at projektet nedlægges.
c. Orientering om det gennemførte sommercamp for 8.klasse i uge 31. Se bilag.
Indstilling: Der deltog 7 udvalgte elever fra 8. klasse
Beslutning: Bestyrelsen glæder sig over, at projektet blev gennemført med godt resultat. Vi håber,
det giver gode fremadrettede resultater for de involverede elever.
d. Orientering om unges deltagelse i den internationale lederkonference i Dublin. Se bilag.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Anne orienterede om konferencen med stor begejstring. Hun fremhævede, at hun havde
lært utrolig meget (Det var den fedeste tur, jeg har været på). Deltagerne har etableret flere kontakter
med unge fra andre lande. Gruppen, der har fået første modul af uddannelsen i Dublin, satser på at få
gang i flere lokale projekter.
3.
Orientering om sæsonstart i de tre afdelinger
Afdeling Nord
Sæsonen er startet med et fornuftigt omfang af tilmeldinger. Dog er der stadig det paradoks at vi
samtidig med at vi annoncerer en sidste tilmeldingsdag også har løbende tilmelding, hvilket resulterer i
en vis træghed fra elevernes side ved tilmelding ved sæsonstart.
Hvad angår ”Design med genbrug” og ”Mal på den fede måde” har vi valgt at sætte holdene i gang på
trods af forholdsvis få elever. Vores kreative profil er meget tynd i Nord, og disse hold er eksempler på
en offensiv, hvor det gerne skulle rygtes mund til mund, at det er fede hold.
På nuværende tidspunkt er oprettet:
Almene hold
Hold med forbyggende (socialpædagogisk) indhold
Valghold bl.a. med supplement af unge fra tilsvarende almene hold
Knallerthold a 6 elever
Samlet antal hold

30 hold
1 hold
5 hold
1 hold
37 hold
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Afdeling Midt
Mogens fortalte lidt om, at starten på sæsonen allerede foregik i sommerferien med afholdelse af
sommercamp for elever fra 8. klasse og etablering af det meget velbesøgte hold for
udvekslingsstudenter.
På nuværende tidspunkt er oprettet:
Almene hold
Hold med forbyggende( socialpædagogisk) indhold
Valghold bl.a. med supplement af unge fra tilsvarende almene hold
Knallerthold a 6 elever
Samlet antal hold

39 hold
4 hold
20 hold
3 hold
66 hold

Afdeling Syd
Kenneth fortalte, at valgholdene fylder en del eftersom Ungdomsskolen SYD administrerer alle
valghold for skolerne i Syd. Et nyligt indført bevægelsesbånd på en af skolerne har resulteret i
ændring af elevernes valgfagstider.
Vi har haft en drøftelse af tegning af en obligatorisk forsikring af Gokart-valgholdselever. Resultatet af
drøftelserne er blevet, at Ungdomsskolen betaler for tegning af en tillægsforsikring for de elever, som
ikke allerede har denne, eftersom undervisningen i folkeskolen er gratis for eleverne. I praksis er der
kun tale om 2 elever, hvor Ungdomsskolen dækker udgifterne til den krævede forsikring. Vi har
afholdt et vellykket lærermøde inden sæsonstart.
P.t. er oprettet følgende hold
Almene hold
Hold med forbyggende( socialpædagogisk) indhold
Valghold bl.a. med supplement af unge fra tilsvarende almene hold
Knallerthold a 6 elever
Samlet antal hold

0 hold
12 hold
5 hold
43 hold

. Drøftelse af forslag til projekt ”Subway”. Projektet er udarbejdet og tilrettet i arbejdsgruppen og skal
sendes videre til godkendelse i bl.a. skoleafdelingen.
Hensigten med projektet er at samle inaktive unge op med henblik på at de bliver i stand til at
færdiggøre deres folkeskole og tilhørende prøver for derefter at påbegynde en ungdomsuddannelse.
Forslaget tager udgangspunkt i, at der oprettes partnerskab mellem Børn og Unge, Ungeguiden,
Skoleafdelingen, Inklusionscentret og Ungdomsskolen, hvor Ungdomsskolen finansierer en af de 4
medarbejdere og en forholdsmæssig del af driftsudgifterne. Se bilag.
Indstilling: Til grundig drøftelse og efterfølgende godkendelse. Det skal fremhæves, at
Ungdomsskolen herved binder omkring kr. 550.000 årligt af det nuværende budget
Beslutning: Bestyrelsen anbefaler projektet, hvilket fremgår af vedhæftede følgeskrivelse.
Bestyrelsen ønsker at følge projektet tæt, hvorfor det drøftes på næste bestyrelsesmøde
PS: Vi skal kigge på navnet endnu engang eftersom ”Subway” er navnet på en international
koncer, som har rettigheder til navnet.
5.
Høring af budget 2016 – 2019. Høringsmateriale fremsendes senere.
Beslutning: Da høringsmaterialet ikke blev fremlagt på mødet udarbejder Mogens et høringssvar,
sammen med Mads, hvis der foreslås nedskæringer, der direkte rammer Ungdomsskolebudgettet.
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6.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Mogens gennemgik bilaget, der viser de samlede budget og forbrugstal for
Ungdomsskolen. De aktuelle tal er præget af, at sæsonen for de mange timelønnede først går i gang i
begyndelsen af september.
7.
Evt.
Næste møde afholdes på Engbækgaard i Gundsømagle
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