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Ungdomsskolebestyrelsesmøde onsdag den 7. december 2016 kl. 17.00
hos Henning Ibsen, Dr. Sofies vej 114, 4000 Roskilde.
Deltagere: Maria Bavnehøj, Mads Ravndrup Thomsen, Rene Olsen, Kenneth Sørensen, Charlotte Bøcher, Henning
Ibsen, Per Nørgaard, Claus Steensbech, Simon Oldenborg, Sabrina Højlund Poulsen, Jeppe Trolle.
Afbud fra: Anne Vedel Larsen.

Dagsorden

1.
Godkendelse af referat fra mødet i oktober (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt
2.
a. Orientering om DUSK-NET arrangementet afholdt den 4.-6. november i Silkeborg Ungdomsskole.
Her havde vi to elevrådsrepræsentanter med.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Simon Oldenborg fortalte om turen, hvor to fra RUSK tog af sted alene. Det handlede om nutidens unge.
Konferencen blev indledt med en icebreaker for at lære hinanden at kende. Dagen efter var der workshops med bl.a.
indvandrere, der fortalte om, hvordan det er at komme til Danmark. Derefter en workshop med en indisk rapper, der
inspirerede os ud fra devisen: ” Du skal aldrig glemme dine drømme”. Så alt i alt var det en fin konference med et godt
udbytte. Mads afrundede debatten med støtte fra bestyrelsen til elevrådets fortsatte deltagelse i disse arrangementer.
b. Orientering om elevrådsprojektet UNG I DAG, som tænkes afholdt i uge 46. Elevrådet indbyder alle
ungdomsskoleelever med hjælp fra kontorerne til en konference med spændende og vedkommende indslag om det at
være ung i dag,
Indstilling: Elevrådet arbejder videre med at arrangere konferencen.
Beslutning: Elevrådet har snakket om at gennemføre en oplevelsesaften for eleverne i Ungdomsskolen. Vi foreslår,
at det kommer til at foregå på GIMLE fx i uge 46.
Der indgår fire ting i forslaget:
A: Unge fra alle ungdomsskolehold får en fælles oplevelse
B: der kunne være et indslag om unge og de sociale medier. Altså noget om faldgruber.
C: Oplæg fra ung til ung.
D: En stand upper – der bl.a. inddrager digitale medier før og nu.
Bestyrelsen synes, det er en god ide, og opfordrer elevrådet til at arbejde videre med projektet.
Ungdomsskolens administration bidrager til det nødvendige PR- arbejde.
Se i øvrigt det uddelte bilag fra elevrådet.
c. Orientering om ansættelse af en afdelingsleder i afdeling MIDT i anledning af, at Per Nørgaard har opsagt sin
stilling med ophør pr. 28. februar 2017. Da Per afspadserer i hele februar måned, indbydes til afskedsreception den
hans sidste arbejdsdag, som er tirsdag den 31. januar 2017.
Indstilling: Stillingen som afdelingsleder i MIDT er allerede slået op på kommunens elektroniske portal, og der er
etableret et ansættelsesudvalg, som skal stå for at finde en egnet kandidat til stillingen.
Beslutning Mads beklagede Pers ophør på posten, men tager – ”trods alt” – opsigelsen til ”efterretning”. Bestyrelsen
takker for indsatsen i de forløbne år.
d. Orientering om den nye valgfagsordning besluttet af SBU. Den involverer Ungdomsskolen i et vist omfang eftersom
den indebærer at alle skoler skal arbejde sammen mindst to og to om valgfag
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Kenneth orienterede om, at folkeskolerne nu er ”tvunget” til at arbejde sammen to og to på grundlag af
en politisk beslutning. Han omtalte de metoder og organisationsformer der anvendes i valgfagssamarbejdet mellem
skolerne i SYD og Ungdomsskolens afdeling SYD
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e. Orientering om vort pædagogiske møde, der afholdes den 1. februar på Sct. Jørgens skole
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Mogens orienterede om, at vi afholder et pædagogisk møde for alle ungdomsskolelærerne om
MOTIVATION med et foredrag af Maja Rørvig Abildgaard fra firmaet ”Læringsstier”. Mødet lægger op til debat om
motivation i forhold til Ungdomsskolens elevgrupper og særlige undervisningstilbud.

f. Orientering om et nyt projekt der omfatter undervisning af enkelte uledsagede flygtningedrenge. Projektet involverer
heltidsundervisningslærerne i et vist omfang.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Charlotte oplyste, at der nu er to faste elever på Engbækgaard og enkelte elever, der modtager
enkeltmandsundervisning. Per oplyste, at der på Bjerget p.t. er 6 elever. Vi opretter nu en afdeling for uledsagede
flygningedrenge som hidtil har fået undervisning på Clavis, men som ikke får udbytte af dette tilbud og derfor ikke
ønsker, at fortsætte på Clavis. Gennem konsulent Mette Lene Madsen har Ungdomsskolen fået tildelt opgaven med at
give de tre nuværende elever 10 timers undervisning ugentligt. Elevernes hjemkommuner dækker udgifterne,
Ungdomsskolen kune dækker udgifter til Roskilde elever..
g. Orientering om Claus Steensbechs nye video om Ungdomsskolens undervisning
Claus Steensbech orienterer om projektets ide og baggrund.
Indstilling: Til behageligt gennemsyn
Beslutning: Videoen blev modtaget meget positivt- den er sjov at se på, at det går hurtigt. En form og et indhold, som
umiddelbart vil kunne fange unge mennesker. Claus oplyste, at han meget gerne modtager input med nye ideer til
eventuelle justeringer. Mads udtalte, at ”bestyrelsen kvitterer for en film af høj kvalitet”.
3.
Drøftelse af 2020- perspektiver på den samlede ungdomsskolevirksomhed.
Der er udarbejdet et udviklingsskema og et bilag, som er forelagt konsulenter i skoleafdelingen
Indstilling: Perspektiverne og udviklingsretningerne drøftes
Beslutning: Mogens fortalte, at baggrunden for papirerne er, at de har været anvendt i forbindelse med en netop
afholdt udviklingssamtale med to konsulenter fra Skoleafdelingen. Udviklingssamtalen gik ud på at afdække
udviklingspotentialer i Ungdomsskolen indenfor de kommen de par år. Mogens fremhævede, at de 8 kategorier for
opdeling af de almene fag skal være grundlag for udarbejdelse af kompetencemål. Under disse vil man kunne
udarbejde videns- og færdighedsmål og læringsmål for de enkelte fag. Ledelsen fremlægger forslag til drøftelse af de
almene fag på et senere bestyrelsesmøde.
4.
Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation og afslutning på finansåret. (Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Mogens gennemgik regnskabet ud fra det omdelte bilag, der ikke er opdelt i afdelinger, men som viser
Ungdomsskolens samlede regnskab. Regnskabet ser fornuftigt ud, og vi holder os fint indenfor budgettets rammer.
Han understregede, at forbruget også omfatter indtægter fra eleverne på heltidsundervisning og fra deltagere på
forskellige hold fra andre kommuner.
5.
Fastlæggelse af datoer for kommende ungdomsskolebestyrelsesmøder
Forslag: Et møde først i februar og et møde midt i maj??
Beslutning: Bestyrelsen har besluttet, at næste møde afholdes onsdag den 8. februar 2017.
6.
Eventuelt. (Punktet hvor alt kan diskuteres, men intet besluttes).
Charlotte fortalte om Ungdomsskolens deltagelse på UUs uddannelsesmesse, hvor hun selv og Kenneth fik mange
forespørgsler om vores tilbud fra besøgende. Kenneth og Charlotte foreslår samtemmmende, at vi følger successen
op til næste år.
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