171
Referat fra
ungdomsskolebestyrelsesmøde torsdag den 7. februar 2019
kl. 17.30 på Peder Syv skolen i Viby.
Deltagere: Jeppe Trolle, Jette Tjørnelund, Simon Oldenborg, Kenneth Sørensen, Sabrina Højlund,
Magnus Merring, Charlotte Bøcher, Rasmus Enemark, René Olsen, Mogens Lerbech
Afbud fra: Betina Nyby,

Dagsorden
1.
Godkendelse af referat fra mødet i december 2018 (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt

2.
a. Orientering om pædagogisk aften der blev afholdt tirsdag den 15. januar med oplæg fra Lene
Tanggaard. Der var ca. 65 deltagere. Lene Tanggård fremlagde sine tanker om læringsglemsel og
relationen til såvel ungdomsskolens frivillige undervisningstilbud som til folkeskolens målstyrede
undervisning. Der var stor tilfredshed med oplægget blandt deltagerne.
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Beslutning: Mogens orienterede kort om det udmærkede oplæg som Lene Tanggård leverede. Der
var undervejs en lang række spørgsmål fra flere af de 60 deltagere i det fyldte lokale. Enkelte
folkeskolelærere var særligt opmærksomme ud fra deres daglige arbejde som lærere, hvor
målstyringen er omfattende i modsætning til undervisningen på ungdomsskoleholdene, hvor
målstyring er begrænset til et absolut minimum. Flere deltagere har givet meget positive
tilbagemeldinger.
b. Orientering om Fakta projektet, idet 23 ungdomsskoler har ansøgt om deltagelse, mens kun 10
ungdomsskoler kan være med.
Hvilke ungdomsskoler, der bliver tale om, er endnu ikke afgjort.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Mogens orienterede om, at vi nu er udtaget til at deltage i projektet. Han omtalte
interessen fra en boligsocial medarbejder fra BOSJ i forbindelse med udvælgelse af de elever, der
udpeges til at være med i projektet. Der er intromøder i Ungdomsskoleforeningen tirsdag den 26.
februar og onsdag den 10. april. Vi vender tilbage med mere nyt på næste bestyrelsesmøde.
c. Orientering om den aktuelle situation på ”Bjerget” og ”Genvejen”.
Der er i øjeblikket 5 elever på Bjerget og 9 elever på Genvejen.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Rasmus orienterede om situationen på de to kurser. Flere elever er på vej, så vi snart når
op på det optimale antal økonomisk set.
Under dette punkt oplyste Mogens om den kampagne, der er iværksat i forbindelse med den nye
lovgivning om sanktioner i forbindelse med ulovligt elevfravær på over 15 % gennem et kvartal.
Denne ordning bliver kompliceret at administrere i forbindelse med vores meget sårbare elever.
d. Situationsrapport om udbud af og tilslutning til kurser for ikke-uddannelsesparate elever.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Der blev redegjort for de hold, der er etableret her efter nytår i forbindelse med rådgivning
og forældresamtaler med uu-vejledere og klasselærere. Det gælder det igangværende Check UP
motivation, som foregår en gang om ugen på Kildegården med 19 deltagere under ledelse af coach
John Mejlgren. Desuden er der etableret flere hold i dansk og matematik i de tre afdelinger.
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3.
Etablering af yderligere undervisningstilbud inden for STEM (Science, teknologi, Engineering
matematik) ud over ”Unge forskere” og ”Engineering”. Hensigten er at indgå i et større projekt om at
tilbyde forskellige former for science-undervisning i den almene undervisning.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning
Beslutning:
Rasmus redegjorde for projektet og oplyste, at vi af egen drift allerede har de to nævnte science hold i
fuld gang. Vi har dog selv finansieret udgifter hertil, som vi gør med andre almene ungdomsskolehold.
Der kan nu søges støtte til fremtidige scienceprojekter gennem Ungdomsskoleforeningen, idet Villum
Fonden har åbnet mulighed for at søge støtte til sådanne projekter. Bestyrelsen anbefaler projektet.
Vi deltager i et planlægningsmøde i Ungdomsskoleforeningen den 27. februar for at sondere
mulighederne.

4.
Benyttelse af fondsmidler.
Mange fonde bidrager med økonomisk støtte til blandt andet science- undervisning.
Det er derfor vigtigt at bestyrelsen tager stilling til inddragelse af fondsmidler til ungdomsskoleprojekter
i almindelighed.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning
Beslutning: Rasmus orienterede om, at science projektet og den mulige støtte hertil gennem
fondsmidler er en mulighed for at etablere mere udfordrende sciencehold med inddragelse af blandt
andet avanceret udstyr.
Efter en længere drøftelse anbefaler bestyrelsen, at man i særlige tilfælde søger fondsmidler.
Bestyrelsen orienteres i hvert enkelt tilfælde.

5.
Drøftelse af den kommende valgfagsordning og om ungdomsskolens administration af denne.
Om det nye praktisk/musiske valgfag kan oplyses til orientering (med det forbehold at loven først
endelig vedtages i februar /marts måned):
”Beregningen af, om eleverne har bestået folkeskolens afgangseksamen, det vil sige har opnået
mindst karakteren 2,0 i gennemsnit, bliver udvidet til også at omfatte prøven i det obligatoriske toårige
praktiske/musiske valgfag, som eleverne tager i 8. klasse.
Hvor der hidtil har indgået syv obligatoriske prøver i beregningsgrundlaget, vil der således frem-over
indgå otte obligatoriske prøver. De prøver, som herefter indgår i beregningen af, om eleverne har
bestået folkeskolens afgangseksamen, vil være:
•praktisk/musisk valgfag (håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab),
•mundtlig dansk,
•skriftlig dansk,
•skriftlig matematik,
•mundtlig engelsk,
•en fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, samt
•to udtræksprøver i henholdsvis fagblokken humanistiske fag (dansk, engelsk, tysk/fransk, historie,
samfundsfag eller kristendomskundskab) og fagblokken naturfag (matematik, geografi, biologi,
fysik/kemi eller idræt).
Da prøvekarakteren fremover vil indgå i beregningsgrundlaget for, om eleven har bestået folkeskolens
afgangseksamen, vil karakteren kunne få indflydelse på, om eleven opnår retskrav på optagelse på en
ungdomsuddannelse.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Efter endnu en orientering om den nye valgfagsordning, der ender i en obligatorisk prøve,
drøftede man de generelle valgfagsmuligheder for de kommende 7. og 8. klasser. Hertil kom en
drøftelse af mulighederne for oprettelse af valghold for de kommende 9. klasser, samt en drøftelse af
kravet om at mindst to skoler skal arbejde sammen om valghold for at skabe en bredere vifte af
valgmuligheder for den enkelte elev.
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6.
Drøftelse af afslutningen på finansåret 2018, som for Ungdomsskolens vedkommende ender på et
overskud på kr. 166.052. Herunder drøftelse af Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation
(Bilag uddeles på mødet)
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Afslutningen på regnskabsår blev drøftet og bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at
budgettet lige netop blev overholdt med det beskedne overskud på kr. 166.052. Mogens gennemgik
bilaget for budget 2019, hvor der endnu ikke figurerer indtægter fra vores heltidsundervisning.

7.
Eventuelt:
Jeppe orienterede om et forslag i byrådet om, at alle med tilknytning til Roskilde kommune -politikere
og ansatte - skal undgå at rejse med fly og i stedet benytte mere miljøvenlige transportmidler. Hvis
dette vedtages som en generel regel vil det også berøre ungdomsskolens sprogrejser. Det viser sig at
disse rejser med ungdomsskolelever udgør den største del af de ”kommunale” rejser. Tanken er at der
skal lægges en lokal afgift på disse rejser med henblik på at benytte de opkrævede beløb til at plante
CO2- reducerende skov. Om det realiseres vides ikke på nuværende tidspunkt – ej heller hvilke takster
der bliver tale om i givet fald.
Bestyrelsen blev orienteret om, at det er blevet besluttet at sidste skoledag skal fejres på de enkelte
skoler indtil klokken 17, således at man ikke indbyder til den sædvanlige fælles fest. Dette spørgsmål
blev drøftet grundigt i bestyrelsen.
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