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Ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 27. oktober
2016 kl. 17.00
på Ungdomsskolekontoret, Afdeling MIDT.

Deltagere: Claus Steensbech, Henning Ibsen, Maria Bavnehøj, Sabrina Højlund, Kenneth
Sørensen, Charlotte Bøcher, Jeppe Trolle, Per Nørgaard, Mads Ravndrup Thomsen, Ömer
Ôgden, Mogens Lerbech
Afbud fra: Rene Olsen, Anne Vedel Larsen

Dagsorden.

1.
Godkendelse af referat fra mødet i september. (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt
2.
a. Orientering om ansættelse af ny afdelingsleder på deltid i NORD
Indstilling: Charlotte orienterer
Beslutning: Charlotte oplyste, at vi havde mange gode ansøgere til stillingen og ud af dem
blev to udvalgt til samtale. Udvalget valgte at ansætte Britta Wind – Sillesen, som p.t. er
ansat som lærer på Baunehøjskolen. Hun ophører i denne stilling 30/11 for at starte på
afdelingslederjobbet 1/12 2016.
b. Nyt fra SYD. En kort orientering
Indstilling: Kenneth orienterer
Kenneth oplyste, at man i SYD var godt i gang med såvel den almene undervisning som med
de mange valgfag, hvor Ungdomsskolen fortsætter med at administrere alle valghold på de
tre skoler i SYD. Jeg har gennemført et oplysningsarbejde blandt de tre nye skoleledere, der
stort set ikke har haft kendskab til valgholdsordningen i SYD.
Jeg kan fortælle, at vi har et godt samarbejde med klubber i lokalområdet. Jeg kan yderligere
oplyse, at vores skitur er fyldt op med elever.
c. Nyt fra NORD. En kort orientering.
Indstilling: Charlotte orienterer
Vi har sagt farvel til Jesper Munkholm og takket ham for indsatsen gennem flere år. Jesper
fortsætter dog som løs vikar på heltidsundervisningen. Vi har fået sat et flot skilt op ved
indgangen til Jyllinge skole, så man ved at ungdomsskolekontoret her. Cambridge-engelsk
kører fint. Vi har haft et Pegemon-GO hold i København med stor succes.
For at udbrede kendskabet til Ungdomsskolens aktiviteter har jeg fået adgang til
folkeskolernes intranet.
Heltidsundervisningslærerne er godt i gang med at lægge materiale ind i ”Min Uddannelse”.
d. Nyt fra MIDT. En kort orientering.
Indstilling: Per orienterer
Heltidsundervisningen har p.t. 6 elever. Vi har selvfølgelig også arbejdet med ”Min
Uddannelse” på heltidsundervisningen på Bjerget. Hvad angår elevtallet i vores almene
undervisning ser det fint ud – også uden valgfag. Vi har fx 82 elever som skal på sprogrejse
til London og som derfor følger engelskundervisning gennem skoleåret. 32 elever skal på
sprogrejse til New York. ”Design og sy dit eget tøj” og det nye syfag ”Cosplay” er så store at
de må dubleres. Forskerholdet, som holder til på Sct. Josefs skole med Ole Grevald, har
også mange elever. Jeg kan yderligere fortælle, at dette hold netop har arbejdet med temaet
insekter som fødemiddel og lavet spiselige produkter af dem.
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e. Orientering om projekt ”Samarbejde om, at give udfordrede drenge en fornuftig afslutning
på deres skolegang”. Tanken er at støtte en gruppe elever fra Sct. Jørgens skole med et
særligt undervisningstilbud, hvor de skifter mellem praktik, enkeltmands- eller
holdundervisning ved en ungdomsskolelærer og aktiviteter i Klub MIDT.
Indstilling: Mogens orienterer. Bestyrelsen giver tilsagn om, at vi arbejder videre med sagen
Beslutning: Bestyrelsen anbefaler ungdomsskolens deltagelse i projektet. Base 4000 kunne
eventuelt inddrages som samarbejdspart, foreslår Claus Steensbech.
f. Orientering om hvor langt vi er nået med etablering af turboforløb for ikke
uddannelsesparate.
Indstilling: Mogens orienterer.
Beslutning: Mogens orienterede om, at der indtil videre ikke var sket noget med hensyn til
at udvikle et koncept for hjælp til de ikke uddannelsesparate. Der afholdes et indledende
møde onsdag den 2. november for en nedsat arbejdsgruppe bestående af skoleledere, UUleder og medarbejdere, ungdomsskolelederen, og medarbejdere fra forvaltningen.
g. Orientering om projekt ”ungdomsskolevideo”. Claus Steensbech er ved at optage en film,
der skal bruges som appetitvækker for potentielle elever i Ungdomsskolen.
Indstilling: Claus orienterer
Beslutning: Claus orienterede om filmoptagelserne, der primært gennemføres med go – pro
-kameraer. Der lægges mest vægt på spændende aktiviteter og noget med action, som gør
sig bedst på film. Han har gennemført nogle spændende optagelse på Parkour, Pottery,
Cosplay, Starcrew, Teater, Kunst og Krusseduller og Knallerthold.
Der skulle gerne foreligge en -version i forbindelse med afholdelse af uddannelsesmessen
den 8. november. -versionen fremvises for bestyrelsen på julemødet, hvis den er blevet klar
på dette tidspunkt.

3.
Drøftelse af Ungdomsskolens samlede PR foranstaltninger med bl.a. etablering af en særlig
ambassadørordning, som hviler på lokale lærere, som har egne hold på de respektive skoler.
Se bilag
Indstilling: Der udpeges ambassadører på de enkelte skoler blandt skolens lærere, der selv
har ungdomsskolehold. Opgaven er at oprette egne hold og i øvrigt promovere
ungdomsskolen på deres egen skole.
Beslutning: Mogens gennemgik skemaet og fortalte, at det mest hensigtsmæssige er, at vi
opruster på de skoler, hvor Ungdomsskolen har lavest aktivitetsniveau. Det gøres bedst ved
at opfordre lokale lærere til at oprette hold på deres egen skole, som så gerne skulle
generere flere hold på skolen. Dette har vist sig at være en god måde at udbrede kendskabet
til ungdomsskoletilbuddet.
Ledelsen især i MIDT arbejder derfor videre med projektet.
4.
Drøftelse af ungdomsskolestatistikken. (Se 2 bilag)
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Per indledte gennemgangen af statistikken med at påpege, at vi generelt må
tage forbehold over for nogle af tallene, som vi også har gjort de tidligere år. Vi kan
konstatere, at der er tilmeldt flere drenge end piger. Den prøveforberedende undervisning fik
et ord med på vejen, idet der er forholdsvis mange deltagere og at det er vigtigt at eleverne
har en mulighed for at tage de nødvendige prøver i ungdomsskoleregi..
Bestyrelsen udbeder sig en gennemgang af Ungdomsskolens prøveresultater, hvilket tages
op på første møde efter nytår.
Jeppe spurgte, hvorfor RUSK ikke indgår i den understøttende undervisning. Kenneth
svarede, at vi har lagt vægt på valgfag, og eftersom vi ikke har klubvirksomhed overhovedet i
Ungdomsskolen har vi heller ikke tilbudt understøttende undervisning.
Bestyrelsesformanden takkede Per for indsatsen med at udfylde og kommentere årets
statistik.
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5.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Mogens gennemgik kort oversigten over forbrug og budget for de tre afdelinger.
Han understregede, at det kun er tal fra OPUS(kommunens officielle administrationssystem),
der indgår i oversigten. Hertil kommer så indtægter fra elevindbetalinger fra
heltidsundervisningen.
6. EVT.
Næste møde afholdes onsdag den 7. december hos Henning Ibsen med den sædvanlige
juleafslutningsmiddag.
Claus Steensbech fremsatte forslag om indkøb af walkie-talkies til brug i forbindelse med
kørsel med flere biler samtidigt. Hensigten var, at man skulle kunne guide hinanden under
kørselen. Mogens var stærkt betænkelig ved brug af walkie - talkie under kørselen af
sikkerhedsmæssige grunde. Forslaget blev derefter frafaldet.
Henning Ibsen

Kenneth Sørensen

Ömer Ögden

Mads Ravndrup Thomsen

Claus Steensbech

Per Nørgaard

Jeppe Trolle

Charlotte Bøcher

Mogens Lerbech

Maria Bavnehøj

Sabrina Højlund

