Dagsorden/referat bestyrelsesmøde i Roskilde Ungdomsskole
torsdag d. 17. september, kl. 17 – 19, Helligkorsvej 42B, 4000 Roskilde. Kl.19 er der lidt at spise for dem der
har tid og lyst.
Deltagere: Jette Tjørnlund, Dorte Ernst, Sabrina Højlund Poulsen, Nikoline Petrea Avlund, Charlotte Nielsine
Bøcher, Jeppe Trolle, Kenneth Wissing, Lasse Holten Preisler
Afbud: René Olsen

Punkt
1
2

3

Emne
Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Til godkendelse
Velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen

Referat/beslutning

Orientering om ønskeseddel til lokaler i Midt.
Opsamling fra juni mødet – orientering om
videre proces

Ledelsen har udarbejdet en ønskeliste
i forhold til lokaler i forbindelse den
forventede flytning af administrationen
i MIDT. Deri er beskrevet mulige bud
på en fremtidig placering set fra
Ungdomsskolens synsvinkel.
Ønskelisten er samtidig en
tydeliggørelse af Ungdomsskolens
behov og ønsker i forbindelse med en
fremtidig flytning.
Politisk er der fokus på
dobbeltudnyttelse af lokaler i så høj
grad som muligt - dette ønsker
Ungdomsskolen at spille ind i.
Jette nævner at det på sigt kunne
være en ide at bringe det for det
politiske udvalg, afhængigt af de
muligheder Ungdomsskolen bliver
præsenteret for.
Udover de i beskrivelsen foreslået
lokationer, blev det drøftet at
Makers Corner også kunne være en
mulighed.
Beskrivelsen sendes til forvaltningen,
med forventning om, at det bliver taget
i betragtning, når og hvis muligheder
opstår.

Orientering om lokalsituationen i Nord

Godkendt

Velkommen til Dorte som har tre
hold i Ungdomsskolen, og valgt i
MIDT
Nikoline har et hold i
Ungdomsskolen, og valgt i NORD

Indstilling: orienter/drøftelse

Nord har i løbet af nogle år fået
indrettet sig rigtig godt på Jyllinge
skole, men desværre for
Ungdomsskolen har Jyllinge skole nu
fået brug for lokalerne, så
Ungdomsskolen må flytte til andre
lokaler på Jyllinge skole. De nye
lokaler ser meget slidte ud
medarbejderne i NORD går i gang
med at udbedre de nye lokaler, så de
er brugbare som for Ungdomsskolen.
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Heltidsundervisning
Indstilling: Orientering / drøftelse

Der blev orienteret omkring forholdene
på Genvejen, samt Bjerget.
Tidligere afdelingsleder for Heltid, har
fået nyt job, derfor vil der vil snarest
blive slået en stilling op som
afdelingsleder for Ungdomsskolens
Heltidsafdeling. Stillingen forventes
besat pr. 1. dec. 2020
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Corona,
Hvordan har Corona-situationen påvirker
Ungdomsskolens aktiviteter skoleåret 20/21
- generelt
- studieture
- knallertundervisning
Indstilling: Orientering / drøftelse

Det blev drøftet hvordan vi har
håndteret Corona i
Ungdomsskolen.
Fokus har under hele perioden
været på at opretholde så højt
aktivitetsniveau som muligt,
indenfor de retningslinjer, som
løbende bliver tilpasset.
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Nyt fra de 3 afdelinger
- godkendelse af holdoprettelser
- nye hold 20/21
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Budgetforlig 2021
- drøftelse, samt dialog omkring
eventuelt høringssvar fra
ungdomsskolebestyrelse
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Økonomi
- bilag uddeles på mødet
(udsnit fra d.d. sammenlignet med sidste år)
Indstilling: Godkendelse

Lederne fra afdelingerne berettede
om dagligdagen lokalt, ligesom nye
medarbejdere blev præsenteret
Nye hold blev ligeledes kort
gennemgået.
Det blev besluttet at
Ungdomsskolen laver høringssvar,
hvor det fremgår at
Ungdomsskolen ser positivt på
ideen med erhvervsklasser i
Roskilde, og gerne ser sig som
medspiller heri.
Betyrelsesformanden og
Ungdomsskoleleder står for dette.
Godkendt
Ungdomsskolelederen orienterede
om økonomien generelt, samt at
det forventes at Ungdomsskolen
kommer ud af 2020 med et mindre
overskud
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Nye datoer for bestyrelsesmøde efterår 20,
samt forår 21
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Evt.
Elevrådet

6.kl

Dato: 18.november kl.17. i midt
Møder for 2021 aftales ved næste
møde

Hvordan gør vi det interessant for
elever at deltage i bestyrelsesarbejdet.
• Eleverne får taletid
• Eleverne får en rolle i
bestyrelsen
• Der er 2 bestyrelsespladser til
elever
• Der kan evt. inviteres en ekstra
• Eleverne er medbestemmende
i forhold til nye hold
Det blev drøftet om man kan varsle
5. kl. om at man kan gå i
Ungdomsskole. Ledelsen drøfter
hvordan vi eventuelt kan forberede
5. klasserne på at de i 6. klasse
kan begynde at benytte
Ungdomsskolens tilbud.

