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Ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 12. maj 2016 kl. 17.00
på Ungdomsskolekontoret, Afdeling MIDT.
Deltagere: Mads Ravndrup Thomsen, Claus Steensbech, Henning Ibsen, Rene Olsen, Jeppe
Trolle, Charlotte Bøcher, Simon Oldenborg, Jørgen Schmidt, Kenneth Sørensen, Per
Nørgaard, Mogens Lerbech.
Afbud fra: Mette Brok, Anne Vedel Larsen.

Dagsorden.

Bestyrelsesformanden bød Charlotte Bøcher hjerteligt velkommen til hendes nye job som
afdelingsleder i NORD med understregning af, at vi er sikre på, at vi har fundet den rette til
den vigtige opgave.
1.
Godkendelse af referat fra mødet i februar (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
2.
a. Orientering om dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet vedrørende
valgfagene ”Friluftsliv” og ”Vores natur – vores kultur”.(Bilag vedhæftet)
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Ansøgningen, der er fremsendt af skoleforvaltningen på 10 folkeskolers vegne
blev drøftet. Ungdomsskolebestyrelsen ser frem til at der gives dispensation, så forsøget kan
påbegyndes i skoleåret 2016/17. Ungdomsskolen håber, at der på sigt kan løsnes på de
tidsmæssige krav, så dele af Ungdomsskolens eftermiddags – og aftentilbud vil kunne indgå
som obligatoriske valgfag.
b. Orientering om den aktuelle valgholdssituation og folkeskolernes planer for fremtiden.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret om, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se
på såvel det fremtidige udbud som den fremtidige placering af valgfag i hele kommunen.
Ungdomsskolen er i udvalget repræsenteret af Kenneth Sørensen og Mogens Lerbech.
Bestyrelsen orienteres, når der foreligger forslag til ny valgfagsstruktur fra skoleforvaltningen.
c. Orientering om den netop gennemførte DUSK konference i Hadsund Ungdomsskole den.
1-3. april.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Simon fortalte, at konferencen med 2 deltagere fra RUSK var god og lærerig.
Den startede med en ”icebreaker”, hvor deltagerne på en hyggelig måde kunne lære
hinanden at kende. Derefter var der foredrag og workshops om bl.a. kommunikation.
Aftenfesten med maskebal sluttede dog med noget tumult og kaos bl.a. på grund af
afbrænding af romerlys
d. Orientering om symposium om turboforløb afholdt den 6. april på Kosmopol. Symposiet
var indkaldt af Egmont Fondet og Undervisningsministeriet.
Efterfølgende har læsekonsulent Mette Anker og Mogens Lerbech drøftet muligheder for at
tilbyde lokale turboforløb efter skoletid for interesserede elever.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Mogens fortalte, at konferencen startede med oplæg af undervisningsministeren
og direktøren fra Egmontfondet. Sidstnævnte opregnede, at der var mulighed for tilskud til tre
nye
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projekter. Herefter var der et indslag om en såkaldt evaluering gennemført af ”Epinion” af 9
igangværende projekter. Evalueringen hvilede især på elevernes selvevaluering.
I forbindelse med oplæggene manifesterede Thrue North og Nikolai Molkte - Leth sig med
stor interesse. Dette skete også i forbindelse med eftermiddagens workshops.
Efterfølgende har Ungdomsskolens ledelse i samråd med Mette Anker besluttet ikke at søge
på midler fra Egmont, men i stedet at tilbyde frivillige turboforløb for især elever fra 8. og 9.
klassetrin.
Mogens har også deltaget i et møde med UU Lejre og Roskilde for at afdække behovet for
turboforløb for ikke uddannelsesparate elever. I drøftelserne her indgik også projektet
”Genvejen”, hvorfor dette tages op til fornyet overvejelse. Bestyrelsen oplyses om, hvad der
bliver iværksat på feltet.
e. Orientering om Event sport og Event kultur.
Vi tilbyder de to aktiviteter med udgangspunkt i en generel tilmelding til det ene eller begge
tilbud. Gennem FB melder man sig til hvert enkelt arrangement.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Claus Steensbech orienterede om projektet, hvor han selv står for Event Sport
og Emil Bengal Christensen står for Event Kultur. Der annonceres særligt på den ny
brochures bagside for at gøre opmærksom på det nye tilbud. Eleverne melder sig herefter til,
så de figurerer som tilmeldte ungdomsskoleelever i LARA- administrationssystemet. Derefter
tilmelder de sig en eller begge Facebookgrupper, så de løbende får oplysninger om de
aktuelle tilbud og kan tilmelde sig dem, de ønsker at deltage i. Vi regner med 8 -10
arrangementer for hvert hold om året.
f.
Orientering om den netop gennemførte ungdomsskoleudviklingssamtale med Carsten
Wolfgang og Anders Winther.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret om hovedpunkterne i udviklingssamtalen ud fra det
uddelte bilag. Bestyrelsen orienteres om det videre forløb.
g. Evalueringsmøde i SYD. Traditionen tro er der gennemført et evalueringsmøde af sæson
15/16 for lærerne på den almene undervisning og på valgfag.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Kenneth orienterede om, at man bl.a. drøftede, at det har været en vanskelig
kombination at sammenkoble obligatorisk og frivillig undervisning. Mødet var en god og
positiv måde at afslutte sæsonen på. Omkring 75% af den samlede lærergruppe deltog i
mødet.
h. De stjålne go - carts er fundet i kraft af årvågne medarbejdere og politiets indsats.
Vi sikrer os i fremtiden med en gitterport, mærkning med DNA - væske og evt. tågesikring.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Kenneth orienterede om, at go – cartsene nu er kommet tilbage til os efter at en
af vore gocartlærere havde set dem sat til salg på nettet og politiet tog affære overfor tyvene.
Værkstedet er nu sikret med gitre, og der er anvendt DNA- mærkning på effekterne.
Bestyrelsen er glad for det gode resultat af anstrengelserne og anbefaler, at
foranstaltningerne også gennemføres i afdeling NORD.
i. Der har været gennemført evaluering af sæsonens ”Natsport”- arrangementer, hvor
Ungdomsskolen har samarbejdet med Idrætsforeningen og Klub Ung Syd.
Indstilling: Til orientering.
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Beslutning: Arrangementerne har nu fungeret i 10 år med omkring 8 arrangementer om
året. Der har vel været omkring 200 deltagere til hvert arrangement.
Bestyrelsen opfordrer til, at arrangementet også gennemføres de kommende år.

3.
Drøftelse af oprettelse af sommerskoler i de tre afdelinger med udgangspunkt i erfaringer fra
den allerede gennemførte sommerskole.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Bestyrelsen anbefaler at man opretter sommerskoler og ikke mindst at man
forsøger at lægge vægt på de opnåede resultater med henblik på at vise at sommerskole er
en god måde at komme videre på for de implicerede elever.
4.
Drøftelse af behovsundersøgelse på Trekronerskolen (Se bilag)
Per orienterer om resultatet.
Indstilling:
Beslutning: Per orienterede om undersøgelsen, hvor 78 elever ud af knapt 400 havde
besvaret spørgeskemaet. Vi gennemgår resultaterne og opretter de tilbud, som flest elever
har tilkendegivet, at de vil deltage i. Hertil kommer sikkert også elever fra Himmelev skole og
Klostermarkskolen. De spredte ønsker om idræt og sportsaktiviteter forsøger vi at samle i et
eventhold, hvor eleverne kan deltage i de aktiviteter, de har lyst til. Simon oplyste, at man
måske også kunne genoptage latin som fag i Ungdomsskolen. Bestyrelsesformanden
takkede Per for indsatsen med at gennemføre undersøgelsen.
5.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Mogens gennemgik kort det uddelte bilag, der viser budget og forbrug i
økonomisystemet OPUS. Han forklarede, at her til kommer indtægter fra betaling for
heltidselever. Eftersom de tre afdelinger i har anvendt knapt halvdelen af budgettet, ser
økonomien fornuftig ud.
6.
Evt.
Per fortalte, at Ungdomsskolen ikke har mulighed for at kommunikere direkte med
folkeskoleeleverne gennem skolernes intra. Vi kan kommunikere med skolerne, hvilket vil
sige sekretærerne på de enkelte skoler, som så sender oplysningerne videre til klasserne og
deres elever.
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