Referat bestyrelsesmøde i Roskilde Ungdomsskole
Onsdag d. 18. november, kl. 17 – 19, Olinemøde på Skype/Teams
Deltagere: Jette Tjørnlund, Dorte Ernst, Sabrina Højlund Poulsen, Nikoline Linea Borup Albertsen Findinge,
Charlotte Nielsine Bøcher, Jeppe Trolle, Kenneth Wissing, René Olsen, Lasse Holten Preisler
Afbud:

Punkt
1
2

Emne
Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Til godkendelse
Nyt fra afdelingerne

− Nord
− Syd
− Midt
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Skole og Børneudvalget
besluttede den 10. november
2020 at sende forslag til Børneog Ungepolitik i høring.
Se bilag

Indstilling: drøftes

Referat/beslutning
Godkendt
Syd – lidt ramt af Corona, på nogle af de store
hold. Men gør, hvad der er muligt i forhold til at
holde så meget i gang som muligt.
Nord er flyttet i andre lokaler, og har nu
udskolingen som nærmeste nabo. Det har været et
stort arbejde, men det skal nok blive godt på den
lange bane i de nye lokaler.
MIDT – har haft et travlt efterår i forbindelse med
en periode, hvor der har manglet en afdelingsleder
til Heltidsafdelingen.
I forlængelse af orientering fra afdelingerne, blev
det drøftet om Ungdomsskolen kunne lave nogle
Outdoor-aktiviteter i ferie og feriedage i foråret
2021. En mulighed kunne også være at lave en
form for netværk for engelsktalende elever i
Danmark. Ledelsen ser nærmere på dette.
Bestyrelsen ønsker at Ungdomsskolen laver et
høringssvar, hvor det tydeliggøres, at
Ungdomsskolen ser sig som en attraktiv
samarbejdspartner, omkring arbejdet med unge i
kommunen. Ligesom Ungdomsskolen er optaget af
at være en aktiv medspiller i forhold til
FN´s verdensmål og bæredygtighed, når unge er
involveret.
Under dette punkt blev det ligeledes drøftet,
hvordan udviklingen omkring valgfag i folkeskolen,
har begrænset Ungdomsskolens muligheder for at
bidrage heri.

Ungdomsskolen har et godt samarbejde med UU specielt omkring gruppevejledningsforløb, Check
Up kurser og særlige vejledningsforløb - der vil
blive fokuseret på at øge dette samarbejde
fremadrettet.
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Heltidsundervisning
−

Jakob ansat som
afdelingsleder i Heltid forløb
− Status Genvejen
− Status Bjerget
Indstilling: Orientering /
drøftelse

Økonomi
- bilag uddeles på mødet
Indstilling: Godkendelse

Der starter ny afdelingsleder i Ungdomsskolen pr.
1. december – Personen skal have
Heltidsundervisningen som hovedansvar, og
kommer samtidig til at indgå i ledelsesteamet, i
udviklingsopgaven af den samlede Ungdomsskole.
En del af opgaven i Heltid fremadrettet, er at
afsøge Ungdomsskolens rolle i forhold til udvikling
af mellemformer, som kan bidrage i det samlede
skolevæsen i Roskilde kommune.
I arbejdet med nye mellemformer i
Ungdomsskolen, er det vigtigt at have for øje, at
der er udfordringer forbundet med at drive dette
som indtægtsdækket virksomhed – det blev
drøftet om Ungdomsskolen skulle ligge op til en
anden model, med en form for
abonnementsløsning.
Budgettet blev fremlagt med udgangspunkt i den
seneste budgetopfølgningsrapport, hvor
Ungdomsskolen i år går ud med et overskud på ca.
100.000
Bestyrelsen godkender budgettet
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Mødedatoer foråret 2021
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Evt.
Referat fra bestyrelsesmøde

Mødested for afholdelse af møder i 2021 - der
tages stilling til dette løbende, da Corona stadig vil
have indflydelse på dette ind i 2021. Det blev
aftalt, at der som udgangspunkt afholdes 4 møder i
2021, henholdsvis start februar, slut april, start
maj, midt september og midt december.
Formanden sender endelige datoer til sekretær for
bestyrelsen, som videreformidler til alle
medlemmer af bestyrelsen.
Det blev aftalt at referat fra bestyrelsesmøder
bliver udsendt inden for en uge efter afholdelse af
mødet - herefter har de enkelte medlemmer en
uge til at komme med input i forhold til eventuelle
rettelser.

Elevråd/klimapiloter

Der samarbejdes mellem elever, som melder sig til
elevrådet, og elever som er tilmeldt
Klimapiloterne. Der er overlap mellem disse to
hold, og det giver god mening at samtænke disse
to hold.
Det er elever, som allerede er tilmeldt
Klimapiloterne som indtræder som medlemmer af
Ungdomsskolens bestyrelse i dette skoleår:
Marie Holst Eisen og Karl Emil Dhyrbye Grieger er
medlemmer af bestyrelsen
Mens Signe Helle Rohde Aydas er suppleant.
Vi håber på at situationen omkring Corona tillader,
at der kan afholdes bestyrelsesmøde fysisk i feb.
2021, og der dermed kan tages godt imod de nye
elevrepræsentanter.

