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1. Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 1

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller, at dagsorden godkendes

Beslutning
Dagsorden godkendt

2. Gensidig orientering
Sagsnr.: 2

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Gensidig orientering
- medarbejderkonferencen i marts 2012
- ledersamtaler
- mulig flytning af undervisning til Nymarkskolen

Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Henning orienterede om udfordringerne med, at få valgt forældrerepræsentant for 7. - 10. klasse
eleverne. Der er tilbagemeldinger fra skolerne om, at der ikke er nogle kandidater. Forvaltningen er
i gang med at finde en løsning, således at forældrerep. er valgt senest til det konstituerende møde.
Onsdag vælges forældrerep. fra Xclass.
Medarbejdere og elevrepræsentanter vælges de første par måneder af det nye skoleår, således at
konstitueringen kan ske 1 - 1½ mdr. efter skoleårets start.
Der er ansat en ny skoleleder på Xclass pr. 1/8-2012. Jes Lenhard Hansen kommer fra en viceinspektørstilling på 10. kl. centret i Roskilde.
Orientering om ledersamtaler, der har været afholdt med Henning Rasmussen og skolechefen med
de 4 nuværende afdelingsledere i ungdomsskolen om mål for de kommende 2 år. 3 ledere forventes, at starte på diplomuddannelse i ledelse efter sommerferien. Klubben afventer turnusanalyse på
klubområdet.
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Hanne orienterede om medarbejderkonferencen der var en succes. Der var oplæg fra Thomas Bigum, kommunikationsspecialist (Facebook og andre digitale medier) så der er en udfordring i at
føre nogle af disse ideer ud i livet. Derudover var der mange gode input til fritidsdelen.
Søndermarksskolen får lokaleudfordringer ift. nye elever mv. Så Hanne Mejlstrøm og Søren Ingwar
har været til møde med skolelederen fra Nymarksskolen, som er meget positiv overfor, at vi rykker
derud.
Flytningen skal gerne være "langtidsholdbar" så ungdomsskolen ikke hele tiden rykker rundt.
Der er problemer med lokalefordelingen, da ungdomsskolen ofte får afslag på ansøgninger om lokalebrug. Fordelingen virker tilfældig og ikke hensigtsmæssig. Der mangler tilbagemeldinger på ansøgninger og retningslinjer.
Ungdomsskolelederen retter henvendelse til centret for Kultur og Fritid om problematikken.
Hanne orienterede om fraflytning fra Ndr. Ringgade og problemer med godkendelse til at sætte
containere op til vores motocrossere. Derudover orienterede om den nye lov om knallertkørekort,
hvor Justitsministeriets arbejdsgruppe endnu ikke har oplyst om krav, prøveafholdelse, undervisningsplaner mv. trods det, at loven træder i kraft den 1/1-2013.
Heltidsundervisningen rykker til Korsør, resten fordeles på ungdomsskolens undervisningssteder.
Mail med svar fra skolechef om bestyrelsens henvendelse vedr. Heltidsundervisningens flytning fra
Ndr. Ringgade medsendes referatet.

3. Budget 2012
Sagsnr.: 3

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Budget 2012
Økonomirapport pr. 3.5.12 vedlagt

Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller at rapporten tages til efterretning og at budget endeligt godkendes jv. beslutning fra 12.3.2012, sag. nr. 4.

Beslutning
Rapport gennemgået og taget til efterretning.
Bilag
Rapport med bruttobudget vedlagt
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4. Forslag til fagrække i sæson 2012-2013
Sagsnr.: 4

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Forslag til fagrække i sæson 2012-2013
Forslag til fagrække i UngSlagelse, fritidsdelen, i kommende sæson
Ønsker til fagrækken er kommet fra unge, medarbejdere, elevråd samt ungdomsskolens øvrige
samarbejdspartnere.
Alle hold forventes tilbudt og oprettes når holdoprettelseskriterierne er opfyldt og der i øvrigt
er økonomi til at gennemføre holdet / aktiviteten / lejrskolen.
Undervisningen samles på enkelte undervisningssteder hvor det findes hensigtsmæssigt men
søges samtidig spredt ud på flere undervisningssteder hvor der er behov.

Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller at fagrækken godkendes.

Beslutning
Fagrækken godkendt
Bilag

Forslag til fagrække for ungdomsskolen i sæson 2012-2013

5. Nyt fra elevrådet
Sagsnr.: 5

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Nyt fra elevrådet
Repræsentanterne orienterer om elevrådets arbejde.
Eventuel fremlæggelse af punkter til beslutning, som vil blive fremlagt ved mødets start.

Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orientering om studieturen for elevrødder i Slagelse kommune, og det videre arbejde med etable-
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ringen af et fælles elevråd.
Der er møde med repræsentanterne forskolernes elevråd d. 12. juni 2012.

6. Næste møde
Sagsnr.: 7

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Næste møde
På bestyrelsesmødet den 12. marts 2012 blev det besluttet at skoleårets sidste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 18. juni 2012, kl. 19 – 21, på Ungdomsskolen, Skolegade
1, 2., i Korsør.

Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller at beslutningen tages til efterretning.

Beslutning
Mødet afholdes som planlagt dog kl. 18 - 19 med afslutning og middag efterfølgende. Lederen bestiller bord.
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