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Referat fra
ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 22. oktober
2015 kl. 17.00
på ungdomsskolekontoret Helligkorsvej 42 B.
Deltagere: Sabrina Højlund Poulsen, Anni Damkjær, Henning Ibsen, Anne Vedel Larsen, Mette Brok,
Per Nørgaard, Mads Ravndrup Thomsen, Kenneth Sørensen, Jeppe Trolle, Claus Steensbech,
Mogens Lerbech,
Afbud fra: Ömer Oguz, Rene Olsen

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

2.
a. Orientering om Ungdomsskolernes Fællesdag 2015. Danmarks største konference for ansatte i
Ungdomsskolen og for alle andre med interesse for Ungdomsskolen. Tilmelding senest fredag den 28.
oktober.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Anni opfordrede så mange som muligt til at deltage. De tidligere års arrangementer har
været meget udbytterige for deltagerne.
3.
Drøftelse af valgholdsituationen i de tre afdelinger efter at alle 1.valghold efter direktiv fra
skoleafdelingen skal ligge mellem kl. 8 og 16 på hverdage. Reglen var også gældende sidste år, men
ingen tog bestik af den i forbindelse med tilrettelæggelsen af valgholdene. Indstilling:
Beslutning: Valgholdssituationen blev drøftet grundigt ud fra den vedhæftede oversigt over de
ændringer, der er gennemført ud fra kravet om at det obligatoriske valghold skal ligge mellem kl. 8 og
16 på hverdage. Oversigten viser, hvad der er ændret på hvert enkelt valghold
4.
Øvrig orientering fra de tre afdelinger Afdeling
Nord:
Uændret interesse fra elevernes side til vore almene hold i NORD. Vi har gang i socialpædagogiske
tiltag (fx fodbold) sammen med klubfolkene.
Flere ønsker knallerthold. Vore kreative fag er stadig ikke noget hit.
I heltidsundervisningen er der p.t. 7 elever til de 2 lærere. Vi arbejder videre med leadership uddannelsen fra Dublin.
Vi havde indbrud i sommerferien og fik stjålet 6 motocrossmaskiner. De er nu fundet af politiet i et
buskads i Glostrup.
Afdeling Midt
Det almene elevtal er på 550 drenge og 770 piger ( heraf 416 valgholdselever) fordelt på 71 hold.
Fotoholdet har udstilling på Trekronerskolen. Danseholdene laver fællesarrangement med Hip Hop,
Showdance, Zumba og MTV-dance på Hedegårdenes skole den 7/11 kl. 11-17
Afdeling Syd
Vi har haft indbrud i vores værksted, hvor der blev stjålet en gocart. Ellers har vi arbejdet meget hårdt
med valgholdsproblematikken. Lærerne har bidraget positivt til løsning af de mange forskellige
problemstillinger.
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.
Situationsrapport fra projekt Subway som Mødestedet hedder p.t. Af hensyn til ophavsret til
betegnelsen Subway foreslås i stedet ”Genvejen”.
Vi er ved at udarbejde en fiktiv dag for en fiktiv elev. Når den er klar, skulle projektet være klar til
endelig godkendelse i af de øvrige deltagere. Indstilling: Vi arbejder videre med projektet
Beslutning: Mads gennemgik sagen med hovedvægt på belysning af, hvor den står lige nu.
Ungdomsskolens ledelse arbejder videre med sagen med henblik på, at projektet vil kunne
iværksættes inden for en overskuelig tid.
6.
RUSK SPONTAN (Ad hoc-hold) forslag fra Claus Steensbech:
Ændringer i reglerne for at lave valghold efter skoletid, gør at vi bør gentænke hele
ungdomsskoleideen.
Naturligvis skal der være de klassiske hold: 20 x 3 timer samme tid og sted hver uge i vinterhalvåret,
men vi bør også overveje nogle ad hoc-hold med forskellige temaer.
Som med de almindelige hold, skal vi holde fast i, at vores vigtigste mission er undervisning, ikke
underholdning. Der kan være 30-500 medlemmer af et ad hoc-hold.
Et "RUSK SPONTAN ad hoc-hold" kan fx fungere sådan her:
1) Eleven tilmelder sig ad hoc-holdet "Idræt i byen".
2) Eleven optages i Facebook-gruppen "RUSK 2016/17 Idræt i byen".
3) Løbende slås begivenheder op i Facebook-gruppen.
For eksempel "Curling-undervisning i Glostrup, tirsdag den 14/1, kl. 17-20. 16 pladser".
4) Eleverne tilmelder sig ved at skrive sig på under opslaget.
Fx: "Peter Karlsen, plads nummer 2". Først til mølle.
5) Når der er 16 tilmeldte lukker holdet, men "nummer 17" står på venteliste i tilfælde af afbud.
6) Aktiviteten afvikles og udbydes eventuelt igen, hvis ventelisten var lang.
7) Der kan være ad hoc-hold af alle slags: Kreative kurser, teaterture, idræt, foredrag.. 8) Målgruppen
kan stille forslag til kommende aktiviteter.
På denne måde er vi moderne ved af have stor brugerinddragelse, mange cpr-numre, stor flexibilitet,
møder eleven i deres interessesfære, kommer bredt ud og have en kort reaktionstid. Indstilling:
Beslutning: Vi arbejder videre med ideen, idet der er opbakning til den. Vi overvejer visionerne på det
kommende møde.
7.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet) Indstilling:
Til drøftelse
Beslutning: Blev gennemgået af Mogens uden særlige kommentarer fra bestyrelsen
8.
Evt.
Claus uddelte en gave til bestyrelsen i form af en billet til en udstilling på Louisianna. Per
oplyste, at der er elevforsamlingsmøde 28. oktober. Der er p.t. en fordobling af elevtallet i
forsamlingen: 7 i elevrådet + 10 øvrige.
Næste møde afholdes torsdag den 3. december efter de sædvanlige retningslinjer med afholdelse af
julemiddag hos Henning Ibsen Dr. Sofiesvej 114.
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