Referat af Ungdomsskolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2019 kl.
18.00 på Roskilde Ungdomsskole SYD – Viby Skole afd. Ørstedvej på
lærerværelset
Deltagere: Søren Kokholm ved det første punkt. Jeppe Trolle, Jette Tjørnelund,
Sabrina Højlund, Betina Nyby, Magnus Merring, René Olsen, Charlotte Bøcher,
Rasmus Enemark og Kenneth Sørensen
Afbud:

Dagsorden
0. Skolechef Søren Kokholm kommer og orienterer om den kommende proces
vedrørende ansættelse af ny Ungdomsskoleleder.
Søren Kokholm informerede om den kommende procedure for ansættelse af
ny Ungdomsskoleleder. Der er ved at blive udarbejdet stillingsopslag med
henblik på at ansætte ny Ungdomsskoleleder pr. 1. februar 2020.
1. Godkendelse af referat fra mødet i september 2019
Indstilling:
Beslutning: Godkendt

2. A) Orientering om COOP-Crew forløbet
Indstilling: COOP-Crew forløbet blev drøftet og sammenholdt hvilke
forventninger, der var til projektet. Projektet er et samarbejde mellem MærskFonden, Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsskolen. Formålet med projektet
er at forberede og uddanne unge til et fritidsjob i butikken FAKTA, som hører
under COOP. Der var fra starten skarpe kriterier for, hvilke unge der kunne
søge om plads i projektet. Det resulterede dog i, at det var svært at rekruttere
unge mennesker, som passede netop ind i disse kriterier. Derefter blev der
lempet lidt på kriterierne, og nu er der 16 ansøgere, men hvoraf 9 unge med
deres forældre mødte op første gang.
Beslutning: Tages til orientering

B) Orientering om Uddannelsesmessen
Indstilling: Der blev orienteret om, at Ungdomsskolen også i år deltager på
Uddannelsesmessen d. 5. nov. Der vil være en stand med forskellige rekvisitter
og brochurer, og hvor der er mulighed for at introducere Ungdomsskolen.
Beslutning: Tages til orientering
D) Orientering om den kommende besparelse på 500.000 i Ungdomsskolen.
Indstilling: Der var en drøftelse omkring den kommende generelle besparelse
på 500.000, som endeligt forventes vedtaget d. 30/10. Bestyrelsen vil indstille
en endelig beslutning om, hvordan besparelsen skal udmøntes på næste møde
d. 5.dec.
Beslutning: Tages til efterretning
E) Generel orientering fra de tre afdelinger.
Afdeling MIDT:
Fritid:
Rasmus orienterede om at holdene i almendelen kører fint.
Dog er Mindfullness, pigehygge, kickfit og et enkelt LAN party aflyst.
Til gengæld er der oprettet ”dansk og matematik for tosprogede”, og ekstra
hold i tysk, pottery og babysitterbevis.
Heltid:
Der er kommet lidt flere elever til. I alt er der nu otte elever på Genvejen og seks
elever på Bjerget. Dette giver stadig et lille underskud, så det er med i
overvejelserne, at prisen skal hæves lidt på sigt. Ellers går det fint de to steder.
Alle lærere og vores psykolog tager på kursus i skolevægring onsdag den 13.
november.
Afdeling NORD:
Charlotte informerede om, at der er blevet lavet nye aftaler med foreningerne
omkring samarbejdet Sportsnatten. Desuden er der oprettet ekstra Tysk-hold,
da der har været et behov. Det er det 3. tyskhold.
Der har været samtaler med de unge I Nord, fordi de havde et ønske om en Fest,
som er for 8.klasserne fra Nordskolen. Det er blevet arrangeret i samarbejde
med klubberne.
Der er oprettet et hold for ensomme unge i samarbejde med Nordskolen.

Ungdomsskolen har fået et ekstra undervisningslokale i blok 7 på Nordskolen.
Der arbejdes for at få flere lokaler i blok 7, så Ungdomsskoleundervisningen
bliver samlet et sted på Nordskolen afd. Jyllinge.
Derefter orienterede Charlotte omkring ”Oplysning om behandling af dine
data”. Charlotte udleverede bilaget på mødet.
Afdeling SYD:
Afdelingen er kommet godt i gang med almen undervisningen. Samarbejdet
med folkeskolerne omkring valgfag er også godt i gang, og den store
Dramaforestilling opføres mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.30 i uge 46 på Viby
Skole afd. Ørstedvej. Der er ca. 70 elever involveret. Det gælder lyd og lys,
skuespil, sang, men også madlavning. Alle er velkommen, og det er gratis.
Der afholdes USK-fest d. 15. nov. Kl. 20-24 for alle 7.-9.klasser i samarbejde med
Klubben.
Ledergruppen havde møde med vores skolechef om intro til Ungdomsskolen d.
22. okt. Det var et bus-møde, hvor de tre afdelinger i NORD, MIDT og SYD blev
besøgt. Det forløb rigtigt positivt. Skolechefen fik et indblik i en afdelingsopdelt
fælles Ungdomsskole.
3. Drøftelse af ungdomsskolestatistikken for skoleåret 2018-2019. Se bilag.
Indstilling: Der blev diskuteret forskellige nedfald i sidste skoleårs statistik. Det
blev drøftet, at det kunne være interessant, at se om statistikken så anderledes
ud end for 10 år siden.
Beslutning: Tages til efterretning
4. Orientering af Ungdomsskolens aktuelle økonomiske situation. (Bilag blev
uddelt på mødet)
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Beslutning: Tages til efterretning

5. Eventuelt
Der har været en henvendelse fra en borger ang. drøftelse af klimapolitik og
rejser til USA. Det anbefales, at punktet bringes på til næste møde.
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