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Referat fra
ungdomsskolebestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2019
kl. 16.00 på ungdomsskolekontoret MIDT
Deltagere: Jeppe Trolle, Jette Tjørnelund, Charlotte Bøcher, Kenneth Sørensen, Simon Oldenborg,
Rasmus Enemark, Mogens Lerbech, Sabrina Højlund, Betina Nyby
Afbud fra: Rene Olsen, Magnus Merring

Dagsorden
0.
Mødet indledes med en orientering fra skolechef Holger Bloch Olsen om proceduren for ansættelse af
ny ungdomsskoleleder i forbindelse med, at Mogens Lerbech ophører i stillingen pr. 31. maj
Beslutning: Holger Bloch orienterede om proceduren i forbindelse med ansættelsen af ny leder.
Af tidsmæssige grunde bliver Ane Kristine Christensen, Direktør - Skole og Børn, formand for
ansættelsesudvalget, som kommer til at bestå af Formanden og evt. yderligere en medarbejder fra
skoleforvaltningen samt repræsentanter for ungdomsskoleledelsen, lærerne og bestyrelsen, så
antallet i alt bliver på 7- 8 udvalgsmedlemmer. Datoen for ny ansættelsen er fastsat til 1. august.
Proceduren for ansættelsen påbegyndes derfor straks med udarbejdelse af forslag til personprofil
samt udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalget.
Da proceduren var fastlagt, forlod Holger Bloch mødet, og bestyrelsesformanden sendte
efterfølgende de to potentielle ansøgere til stillingen udenfor i forbindelse med, at man drøftede og
kom med forslag til pladserne i ansættelsesudvalget og definerede personprofilen.

1.
Godkendelse af referat fra mødet i februar 2019 (Er tidligere udsendt)
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt med den tilføjelse at Charlotte Bøcher ønskede følgende tilføjelse til punkt 5:
…… ”samt hvilke udfordringer/ opmærksomhedspunkter, der er opstået jf. skolesammenlægninger –
hvem samarbejder med hvem?”.

2.
a. Orientering om, at afdelingsleder på deltid Søren Nielsen er ophørt i sin stilling pr 1. april, hvorfor
stillingen er opslået til genbesættelse pr. 1. juni. Stillingen omfatter et ugentligt timetal på 20 timer.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret om, at der pt. er indkommet 17 ansøgninger. Der er sidste
ansøgningsfrist den 11. april klokken 12. Der holdes ansættelsessamtaler i uge 17.
b. Orientering om årsrapporten for 2018, som netop er blevet færdigtrykt.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Årsrapporten blev uddelt til bestyrelsesmedlemmerne, som havde ros til såvel indhold
som lay out og papirkvalitet. Det er alt i alt blevet et rigtigt fint skrift. Årsrapporten fremsendes nu til
byrådsmedlemmerne, skoleafdelingen, skoleledere m.fl.
c. Orientering om den aktuelle situation på ”Bjerget” og ”Genvejen”.
Der er i øjeblikket 5 elever på Bjerget med 3 yderligere undervejs og 10 elever på Genvejen.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Rasmus orienterede om situationen på de to heltidsundervisninger, som lige i øjeblikket
er meget krævende at administrere med blandt andet mange de mange re-visitations-samtaler. Flere
af vore elever både fra Bjerget og fra Genvejen går til 9. klasses prøver om kort tid i Dansk og
Matematik.
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d. Orientering om evaluering af Genvejen efter at den har fungeret i 2 år her til august.
En repræsentant for PPR’s visitationsenhed og chefpsykologen holder møde med Rasmus og Mogens
om projektet den 23. april med henblik på at udvikle dette til gavn for nogle af de mange elever, som
lider af skolevægring
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Rasmus og Mogens orienterede om denne evaluering, der vil tage udgangspunkt i de
mange erfaringer, som vi har høstet i den forløbne tid blandt andet med hensyn til, hvilke elevtyper,
der i realiteten har været tale om. Alle elementer i kursustilbuddet tages under overvejelse, så kurset
kan udvikles og forbedres. Der er stort behov for denne type kursus, eftersom antallet af elever, der
lider af skolevægring, er stadigt voksende
Bestyrelsen ønsker at få indblik i resultaterne af evalueringen, idet man ser Genvejen som et godt
tilbud blandt de mange forskellige tiltag, som ikke mindst skolerne gør for at minimere skolevægring.

e. Situationsrapport om udbud af og tilslutning til kurser for ikke-uddannelsesparate elever.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Der blev orienteret om de forskellige hold i matematik og dansk i de tre afdelinger. Alle er
enige om, at succes med små CHECK UP hold i skolefagene er betinget af, at eleverne blot skal have
et ”check up” for at blive erklæret uddannelsesparate, men det viser sig, at flere elever med langvarige
indlæringsvanskeligheder også bliver henvist til holdene. Disse elever profiterer kun i mindre grad af
disse kurser.
Rasmus orienterede om det netop afsluttede CHECK UP motivationskursus med coach John Mejlgren
med elever fra Tjørnegårdsskolen, Lynghøjskolen og Lindebjergskolen. Kurset forløb godt og der er
efterfølgende afholdt opfølgningsmøder på skolerne mellem John Mejlgren, forældrene, eleverne og
deres lærere konstruktive, idet de kunne bidrage til at formidle den udvikling, der var sket med
eleverne på kurset, over i det daglige skolearbejde. Evalueringen gennemføres den 26. april.

f. Situationsrapport vedrørende projekt COOP CREW, hvor den udvalgte butik sandsynligvis bliver
FAKTA i Rørmosen. Næste planlægningsmøde afholdes den 10. april i Odense, hvor man møder den
butikschef, som skal stå for uddannelsen for vore elever sammen med ungdomsskolelærer Jonas
Eggers.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Charlotte orienterede om, hvor langt man er nået med tilrettelæggelsen af projektet.
Der nedsættes et visitationsudvalg, som skal udvælge de elever, som skal gennemgå uddannelsen og
efterfølgende have mulighed for at få job i FAKTA. Dette udvalg kommer til at bestå af Rasmus
Enemark, Jonas Eggers, den boligsociale medarbejder fra BOSJ og butikschefen fra FAKTA i
Rørmosen.

g. Orientering om, at der indrettes nyt ungdomsskolekontor på Dåstrup skole i forbindelse med
sammenlægning af Peder Syv og Dåstrup skoler.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Kenneth orienterede om, at der indrettes nyt ungdomsskolekontor et centralt sted på Viby
skoles Dåstrup Afdeling, hvor de store elever skal gå. Det nuværende kontor indrettes til kombineret
kontor og opholdsrum for ungdomsskoleelever.
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h. Orientering om det kommende valgfagssamarbejde i SYD.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Kenneth orienterede om, at man fortsætter med at administrere 8. og 9. klasserne fra
Viby og Gadstrup skoler næste skoleår, idet 7. klasserne overgår til den nye ordning
i. Orientering om mødet ”Ung I Jyllinge - og hvad så?”
Magasinet Jyllinge har afholdt borgermøde i Jyllingehallerne tirsdag den 2. april med følgende
dagsorden: Hvordan er det at være Ung i Jyllinge? Hvad sker der? Hvad mangler? Hvordan kan vi
gøre det bedre?
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Charlotte deltog i mødet, hvor klubberne i Jyllinge, JGI og Jyllingehallen var
repræsenteret. Her ud over deltog også de to byrådsmedlemmer Claus Larsen og Lars Lindskov.
Den gruppe unge, der er vokset fra de kommunale klubber, føler, at de mangler et sted at være.
De unge spørger til, hvad kan man lave i hallen? De har mere behov for et værested, som kan
indrettes på deres egne præmisser.
Charlotte understregede, at der i Ungdomsskolens blok 7 på Jyllinge skole samles en gruppe unge,
som i kontorets åbningstid benytter lokalerne til hyggeligt samvær. Ofte er der rigtig mange samlede
Efterfølgende har Charlotte haft møde med Kristoffer Kaiser, der er formand for en styregruppe
vedrørende lokaler, og som skal undersøge lokalebehovet i Jyllinge, herunder skulle Kulturskolens
behov for lokaler i Jyllinge skoles bygninger skulle også afdækkes. Og det viste sig, at man også
havde kig på Blok 7.
Bestyrelsen anbefaler, at man sender en skrivelse til pågældende styregruppe om Ungdomsskolens
behov for at fastholde de nuværende lokaler i Blok 7.

3.
Nye hold i Ungdomsskolen
Kick Fit er styrketræning og selvforsvar uden kontakt idet det skal foregå med boksepuder. Det vil
sige at man får motion på en udfordrende måde uden at komme til skade.
Pod Cast. Elevtekst: Har du en særlig interesse eller et emne som interesserer dig, kan du dele det
med resten af verden. På holdet får du mulighed for at producere din egen PODCAST alene eller
sammen med andre. Du får hjælp til at udvikle manuskript og program til lige netop din PODCAST.
Mountainbike. Eleverne kommer til at køre på forskellige baner på Sjælland.
Graffiti – vi arbejder på at få oprettet et kunsthold, hvor graffiti er i centrum.
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Bestyrelsen kan godkende de fire nye tilbud. Ledelsen bør se på de forsikringsmæssige
forhold, så vi er sikre på at være dækket ind i tilfælde af skader. Forældrene bør acceptere deres
børns deltagelse gennem en underskrift.
4.
Drøftelse af den aktuelle økonomiske situation (Bilag uddeles på mødet).
Herunder drøftelse af de annoncerede besparelse for de kommende år på Roskilde kommunes
samlede budget.
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Godkendt efter en let gennemgang, der viser balance i regnskabet. Til gengæld venter
der generelle besparelser i betydeligt omfang på kommunens budget.
5.
Eventuelt:
Kenneth oplyste at der afholdes reception for Mogens mandag den 27 maj klokken 14 – 16 på
lærerværelset på Sct. Jørgens skole.
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