Roskilde, d. 3. februar 2021

Referat bestyrelsesmøde i Roskilde Ungdomsskole
Onsdag d. 3. februar, kl. 18:30 – 20:30, Olinemøde på Zoom
Deltagere: Jette Tjørnlund, Dorte Ernst, Sabrina Højlund Poulsen, Nikoline Linea Borup Albertsen Findinge, Charlotte
Nielsine Bøcher, Jeppe Trolle, Kenneth Wissing, René Olsen, Marie Holst Eisen, Karl Emil Dhurbye Grieger, Lasse
Holten Preisler
Velkommen til: Jakob Høy Hansen
Var ikke blevet inviteret, men inviteres til næste møde: Marie Holst Eisen, Karl Emil Dhurbye Grieger,
Afbud: René Olsen

Punkt
1

Emne
Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Til godkendelse

Referat/beslutning
Godkendt, med rettelse, hvor punkt 3A er
tilføjet, da punktet ikke havde fået et nummer i
udsendte dagsorden. I punkt 3 tilføjes
underpunkt omkring medarbejdernes
oplevelser under nedlukningen.

2

Nyt fra afdelingerne
 Nord
 Syd
 Midt
Indstilling: Orientering / drøftelse

Nord –
Charlotte orienterer om arbejdet med at
opstarte udvalgte hold online. Arbejdet med
oprettelsen af online hold er sket i koordinering
med klubber, foreninger i NORD, sådan at man
har sikret et bredt tilbud, uden at igangsætte
mange af de samme tilbud. Dette arbejde
fortsætter under nedlukningen.
Syd - arbejder ligeledes med organisering at
onlinehold. Har haft kontakt med klubberne,
for at høre om deres kriterier for, hvornår en
ung hos dem betragtes som særlig sårbar.
Dette er ikke så nemt at få helt klare
udmeldinger omkring, så det er en vurdering
ledelsen må tage løbende.
Midt arbejder ligeledes på at omlægge
undervisningen til onlinehold. Ligesom der
arbejdes med at forberede den undervisning, vi
forhåbentlig snart skal i gang ved en
genoplukning. I Heltidsundervisningen arbejdes
målrettet med de særligt sårbare elever.

Eleverne møder fast hver dag, og oplever
heltidsundervisningen som et fast holdepunkt.
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Corona – online undervisning
- Hvilke hold er sat i gang i løbet af
nedlukningen
- Hvilke overvejelser er der gjort
omkring en fortsat nedlukning
- Medarbejderne oplevelser under
nedlukningen
Indstilling: Orientering / drøftelse

3, a

Forårs/sommerprogram
- Som aftalt ved møde d. 18.
november, arbejdes der på
ferie/sommer katalog –
udsendelsesdato tilpasses i forhold
til en Corona genoplukning
Indstilling: Orientering / drøftelse

Disse hold er sat i gang på nuværende
tidspunkt:
- Naturfag
- Fransk
- Cambridge engelsk
- LAN,
- Onlinemad
- Fars køkken
- Kageklog
- Bordrollespil
- Dansk som 2. sprog
- Koreansk
- Dansk for udvekslingsstuderende
- Studiehjælp, rådgivning og vejledning
Udover ovennævnte hold, er ledelsen i løbende
dialog med medarbejdere om andre hold, som
det kunne være relevant at opstarte.
Det har været en udfordring at planlægge
vintersæsonen - nedlukning af Ungdomsskolens
hold er blevet forlænget i takt med den
generelle nedlukning på landsplan. I den
forbindelse har der været forskel på, hvordan
og hvor meget der er blevet meldt ud fra de
enkelte afdelinger. Niveauet af disse
tilbagemeldinger blev drøftet på mødet, og
tages med i den fremadrettede planlægning af
information til medarbejderne.
Opbakning fra bestyrelsen til at gå langt i
forhold til at igangsætte aktiviteter for særligt
sårbare unge.
Ved mødet i november blev det aftalt at lave en
ferie/sommer katalog med aktiviteter i
perioden fra vinterferien til og med
sommerferien. Corona-nedlukningen har
medført, at det ikke har været muligt at starte
disse aktiviteter endnu. Der arbejdes løbende
på at tilpasse kataloget sådan, at aktiviteterne
hurtig kan sættes i gang, når samfundet åbnes
op igen.
Bestyrelsen får tilsendt det oplæg, der var lavet
inden jul - som der tages udgangspunkt i, i det
videre arbejde indtil en endelig afklaring
omkring genoplukning af Ungdomsskolens
fritidsaktiviteter.
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Erhvervsklasser i Roskilde Kommune
- Ungdomsskolen input hertil
Se bilag: Budgetforlig 2021,
Erhvervsklasser – mere praktik færre fag
Indstilling: Orientering / drøftelse
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Heltidsundervisning
 Goddag til Jakob Høy Hansen
 Status Genvejen
 Status Bjerget
Indstilling: Orientering / drøftelse
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Økonomi
- bilag gennemgås på mødet
Indstilling: Til godkendelse
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Mødedatoer foråret 2021
- temadag/forlænget møde i foråret
2021?
Orientering / drøftelse

8

Evt.

Bestyrelsen blev orienteret om det arbejde,
som Ungdomsskolens ledelse er involveret i
omkring beskrivelse af indhold i en eventuel
placering af Erhvervsklasser i
Ungdomsskoleregi. Pt. arbejdes der på en
beskrivelse, der kan præsenteres for SBU på et
kommende møde. Afhængigt af kommende
politisk beslutning, vil et eventuelt videre
arbejde med planlægning af Erhvervsklasser i
Roskilde løbende blive forelagt bestyrelsen.
Alle fik budt velkommen til Jakob, som ny
afdelingsleder i Ungdomsskolen.
Der blev orienteret om elevantal på de to
lokationer – samt givet et indblik i de
problematikker, som denne elevgruppe
arbejder med. Derudover blev der orienteret
omkring ledelsens overvejelser, omkring et
muligt behov for at tilpasse
Heltidsundervisningens profil, til de behov der
efterspørges fra folkeskolerne i kommunen.
Dette arbejdes der videre med i den
kommende tid.
Det endelige resultat for 2020 blev forelagt
bestyrelsen – der blev redegjort for hvilke
faktorer har influeret på årets resultatet Ungdomsskole kommer ud af 2020 med et
overskud der forventes overført til 2021.
Ligeledes blev der redegjort for forbruget indtil
videre i 2021. Begge dele blev godkendt.
Næste møde er 18. april kl. 17. Hvis det ikke er
muligt at afholde mødet fysisk pga. Corona,
rykkes det til maj måned, i håb om, at det på
dette tidspunkt vil være muligt at afholde
bestyrelsesmøde fysisk.
Charlotte var kun delvist med til mødet i dag,
fordi at hun havde besøg af TV2 Lorry, der
sendte direkte fra Online madlavningsholdet i
afdeling Nord - mødet blev afrundet med at
bestyrelse så indslaget, hvor fokus var på alle
de aktiviteter som er i gang på trods af
nedlukning.

