
 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2015-16 
 

Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har i skoleåret 2015-16 løbende beskæftiget sig med evaluering/målopfyldelsen af 

virksomhedsaftalen for UngSlagelse, som bygger på de mål, som er fastsat for skolepolitikken 

inden for folkeskoleområdet for Xclass vedkommende samt de mål, som er et resultat af 

Ungdomsskolens vision, mission, kerneopgaver, succeskriterier, effektmål og ramme for andre 

aktiviteter. Der har fra politisk side især været fokus på om Ungdomsskolen i tilstrækkeligt omfang 

tilbød aktiviteter i Skælskør og Korsør. Bestyrelsen har ligeledes løbende holdt sig orienteret om 

drift og økonomi i forhold til de enkelte enheder under UngSlagelse. 

I efteråret 2015 har bestyrelsen holdt tre møder: i september, november og i december. 

I foråret 2016 er der afholdt møder i februar og i april, og der afholdes endvidere møde i juni. På 

mødet i februar blev virksomhedens regnskab for 2015 fremlagt. Det viste et lille overskud for 

Xclass vedkommende på ca. 1,5% og for Ungdomsskolens vedkommende et overskud på ca. 10%. 

Ungdomsskolens elevråd, 1. vælgerne, fremlagde på mødet i februar resultaterne af deres 

gennemførte spørgeskemaundersøgelse, hvor 120 unge havde taget sig tid til at svare. Af de mange 

svar fremgår det, at 84% er enten meget tilfredse eller tilfredse med undervisningen, 87% er 

tilfredse med de hold, de kan vælge imellem og 92% er enten meget tilfredse eller tilfredse med 

Ungdomsskolen. 

Bestyrelsen ser det som et godt kommunalt initiativ med inddragelsen af bestyrelserne i arbejdet 

med ”Gør en god skole bedre”, og ser frem til det fortsatte arbejde med dette. 

 

Xclass 
Xclass startede skoleåret 2015/2016 med 350 elever, af disse startede 335 på 14 temalinjer fordelt 

på 5 idræt, 4 samfundsfag, 2 kreative, 3 erhvervsrettede, heraf 2 nyoprettede EUD linjer. De sidste 

15 elever startede i 2 specialklasser. 

Skoleåret kom rigtigt godt fra start, med et godt tilrettelagt introforløb. Efter dette fandt både elever 

og lærere snart ind i skolens rytme, som altid havde vi kort efter start de første skole/hjem samtaler. 

Hvor den enkelte elevs mål blev fastlagt, og der blev drøftet brobygning. 

Som vi er vant til har vores idrætsklasser måttet afholde deres undervisning rundt i byen på diverse 

idrætsanlæg. Vores fysik- og kemiundervisning har fundet sted på HTX, derudover har vi lånt haller 

på Slagelse Gymnasium, for at kunne gennemføre vores terminsprøver og skriftlige afgangsprøver.  

Vi forventer lidt færre elever til det kommende skoleår. I skrivende stund er der indmeldt 276 elever 

heraf 10 specialklasse elever. 

I løbet af skoleåret har der været både pædagogiske dage for lærerne på Xclass og fælles 

pædagogisk dag med de skoler, vi har censorsamarbejde med. Dagene var for både undervisere og 

administrative ansatte på Xclass, begge arrangementer har været med stort udbytte. 

Elever og lærere har været på skolerejse til 4 forskellige storbyer, Paris, London, Barcelona og 

Berlin, desuden var der en gruppe, der deltog i en skirejse til Frankrig. Alle rejserne har ifølge 

lærere og elever været med stort fagligt og socialt udbytte.  



 

 

Skoleåret 2015/2016 afsluttes som altid med 10. klasseprøver og linjefagsprøver for alle elever i 

maj og juni måned.  

1. marts afleverede eleverne, som altid, deres ønsker til ungdomsuddannelser, som det snart er 

tradition på Xclass, var der ca. 65% af eleverne, der ønskede at fortsætte med en gymnasial 

uddannelse, enten HF, STX, HHX eller HTX. Resten af eleverne ønskede at starte på en 

erhvervsfaglig uddannelse. Det er med stor tilfredshed, at vi igen i år ser, at vores elever vælger at 

forsætte med at uddanne sig. Det er et meget vigtigt mål for alle, der arbejder på Xclass. 

 

Den almene ungdomsskole 
Ungdomsskolen kom rigtig godt i gang, startskuddet var på SUK-festivalen hvor mange af ung-

domsskolens undervisere havde lavet interessante udstillinger, arbejdende værksteder mv., og rigtig 

mange unge (flere end tidligere) var forbi os, og prøvede forskellige aktiviteter og fik en snak med 

vores undervisere.  

 

Traditionen tro var vores to ambassadører på turné rundt på alle kommunens folke-, fri- og 

privatskoler for at uddele ungdomsskolens bruchure. Der var stor interesse for og opbakning til 

vores tilbud, både fra lærere og elever, hvilket ikke kunne ses i lige så stort omfang ved den 

officielle tilmeldingsfrists udløb, men alligevel kom mange hold i gang til planlagt tid, og der kom 

flere tilmeldinger ind i løbet af den første tid.  

 

I denne sæson har der været mange ind- og udmeldelser, stikprøver har vist at de unge har haft 

svært ved at overskue de lange skoledage og de øgede krav til karakterer, men umiddelbart ser det 

heldigvis ud til at mange unge alligevel har fundet tid til at gå til en aktivitet i ungdomsskolen. 

 

Som noget nyt, tilbød ungdomsskolen efterårs- og forårs hold i hhv. engelsk, matematik og dansk, 

for elever der ikke har opnået de krævede karakterkrav/eksamener for at kunne komme videre med 

en ungdomsuddannelse. Fremmødet har generelt været vigende på disse hold, og vi har måttet 

konstatere, at de unge på holdene generelt har haft andre udfordringer end det faglige. For de fleste 

unges vedkommende har der været tæt dialog mellem ungdomsskolen og UU for at fastholde og 

støtte op om de unge. Dette samarbejde vil blive intensiveret i kommende sæson. 

 

Sæson 2015/2016 var år 2 i forhold til at kunne tilbyde kommunens unge nogle nye og anderledes 

valgfag. Igen i denne sæson har vi måtte konstatere, at kun meget få folkeskoler ønskede at give 

deres elever mulighed for at vælge et valgfag i ungdomsskolen i stedet for på deres folkeskole. 

Tilbudsrækken var ellers tilrettelagt med anderledes fag så som kinesisk, spansk, drama/teater samt 

tegning & modellering.  

 

Som noget nyt, og på foranledning af CFS, tilbød ungdomsskolen også tre talentforløb indenfor 

drama/teater, tegning & modellering samt forfatterskab, hvor sidstnævnte blev oprettet. 

 

 



 

 

Ungdomsskolen indgik i sæsonen tre deciderede partnerskabsaftaler med folkeskoler: 

 Marievangsskolen 

 Tårnborg  

 Xclass  

 

Derudover indgik ungdomsskolen partnerskabsaftaler med følgende: 

 Vægtløfterklubben Atlas 

 Bowlingklubben i Slagelse 

 Korsør Sejlklub 

 UngSorø 

 UngBornholm 

 Produktionsskolen i Slagelse 

 

Sæson 2015/2016 er endnu ikke afsluttet, der er stadig en del prøveforberedende hold i gang, og 

igen i år har vi en vifte af spændende tilbudt for unge i sommerferien. Læsecamp, for elever med 

læseudfordringer, ”Camp on Rocks”, der laves i samarbejde md UngBornholm, som er 3-dage med 

masser af spændende ungdomsskoleaktiviteter. Derudover tilbydes også rollespilscon, fisketure, 

mountainbike-ture, drama/teater-uge, ”Klog på København”, fotoworkshop, og ikke at forglemme, 

Dykning/snorkling og svømning. 

 

Fredag den 11. marts 2016, afholdt vi, for tredje år i træk, afslutningsaften for elever, forældre og 

andre interesserede. Mere en 300 mennesker lagde vejen forbi ungdomsskolen for at opleve 

udstillinger, opvisninger og andre festlige indslag. En kæmpe succes – og tilstedeværelsen af 

TV2Øst, der mundede ud et fantastisk indslag i tv, fuldendte aftenen.  

 

I april afholdtes medarbejderkonference på konferencecenter Kobæk strand med deltagelse af 50 

medarbejdere og ledere. Konferencen omhandlede opsætning af læringsmål, evaluering samt om 

ungdomsskolen i Slagelse kommune og de unge anno 2016. Inspirerende oplæg blev leveret af CFU 

konsulent Ulla Rasmussen, ungdomsskoleleder i Næstved ungdomsskole, Lisbeth Pedersen, SSP-

konsulent Brian Sørensen, formand for ungdomsskolens elevråd, Førstevælgerne, Lea Schümann 

samt vores egne ungdomsskoleambassadører Jesper R. Andersen og Peter M. Nielsen. 

 

Heltidsundervisningen 
Heltidsundervisningen er stadig i høj grad et valg, når der løbende træffes beslutning om placering 

af elever i specialpædagogiske tilbud i Slagelse kommune. Der er pt. indskrevet ca. 20 elever med 

meget forskellige udfordringer i Eventen. 

I regi af heltidsundervisningen er der foranstaltet en række individuelle undervisningsforløb, hvor 

6-8 elever har været indskrevet, bl.a. i kombinerede praktik- og undervisningsforløb med sigte mod 

aflæggelse af 9. klasseprøverne. Undervisningen har fundet sted på Tårnborg Skole og i det seneste 

halve år i Ungdomsskolens lokaler på Kulturhuset i Korsør. 



 

 

Pilotprojektet omkring ”drop-out” indsatsen, som kørte fra august 2014 med udløb 30.6.2015, blev 

fortsat i indeværende skoleår, som et ”brobygningshold”, hvor eleverne er undervist i dansk, 

matematik og engelsk med henblik på aflæggelse af prøver. En del af eleverne gik til prøver i 

december/januar-terminen, med et fint resultat.  

Det er i skrivende stund uvist om Brobygningsklassen fortsættes. 

Ungdomsskolens heltidsundervisnings udfordringer med en meget differentieret elevgruppes behov 

i lokalerne på Kulturhuset i Korsør, har fyldt meget de seneste år, men den midlertidige placering på 

daginstitutionen ”Humlebien” i Dalmose, fra starten af dette skoleår, har vist sig at være en brugbar 

løsning.  

Frygten for, at elevernes fremmøde ville lide voldsomt under den logistiske udfordring, det er at 

komme til Dalmose, har vist sig at være betydeligt større end de faktuelle problemer for eleverne. 

Hvis placeringen bliver (mere) permanent, er det nødvendigt at investere i at skabe brugbare 

værkstedsfaciliteter – et absolut must for en heltidsundervisnings elevgruppe. 

Som tidligere år har Ungdomsskolen varetaget prøveforberedende undervisning i dansk, matematik 

og engelsk på hold placeret på Slagelse Produktionsskole. Der afholdes i skrivende stund 

afgangsprøver her, for eleverne fra Produktionsskolen, ”drop-out”-elever, elever i individuelle 

tilbud og elever fra Havrebjerg/Bjælden. 

Omkring 30 elever får i dette regi en Folkeskole 9. klasseprøve, der for de flestes vedkommende er 

afgørende for deres fremadrettede uddannelse. Dette konstruktive og omfattende samarbejde 

forventes fortsat og udbygges efter behov. Det er forventningen, at Ungdomsskolen fremadrettet 

kommer til at spille en større og helt central rolle i arbejdet med at kvalificere de unge, der af 

forskellige årsager kræver alternative indsatser.   

 

Klubberne 
Der er i Slagelse kommune etableret to ungdomsklubber under ungdomsskoleloven 

(Ungdomsklubben på Byskovvej 2 i Slagelse og på Dalmose Centralskole).  

Der er på Byskovvej 2 ligeledes etableret en fritidsklub, et tilbud til børn i 5.-7. kl. under klubberne. 

Normeringen var oprindelig på 34 børn, og der er pt. indskrevet 52 børn via kommunens centrale 

pladsanvisning.  

Endvidere deler ungdomsklubben i Dalmose lokaler med en juniorklub, som dog drives af 

daginstitutionen Oasen. 

Ungdomsskolens klubber fungerer stadig under egen lovgivning i modsætning til kommunens 

øvrige klubber. Dette er dog ikke en hindring for et glimrende samarbejde med de øvrige klubber. 

Dette faciliteres i praksis på medarbejderplan gennem souschefnetværket, hvor vi repræsenteres af 

en meget erfaren medarbejder, da vi ikke har fået en souschefstilling etableret. Og på lederplan ved 

at klublederen deltager i netværk med de øvrige klubledere.  

Ungdomsklubben Byskovvej profiterer stærkt af samspillet med fritidsklubben og i forbindelse med 

fritidsklubbernes omlagte åbningstid besluttede vi at indføre en ”ulvetime” mellem 17 og 18, hvor 

der på Byskovvej er adgang for både fritids- og ungdomsklubmedlemmer. Det har været et 

spændende tiltag, som især har gjort overgangen til ungdomsklub nemmere, men som også har 

givet et indblik i klubbernes hverdag hver især.  



 

 

 

Ungdomsskolens klubber har stabilt elevtal, Byskovvej 127 medlemmer og Dalmose 77 

medlemmer pt, og fungerer som sagt i et godt sammenspil med kommunens øvrige fritidstilbud 

efter enten folkeskole-, dagtilbuds- eller folkeoplysningsloven. Klubbernes ansatte er gode til at 

rekruttere elever til ungdomsskoles øvrige aktivitetstilbud. To af de fastansatte klubpædagoger har 

derudover som en del af deres opgave at forestå de regelmæssige besøg på almenskolerne med 

pjecer og programmer for ungdomsskolen.  

 

Klubberne er imidlertid hårdt presset med hensyn til lokaler.  

Huset på Byskovvej var jo oprindeligt normeret til 34 børn max, men i dag er vi ind imellem op til 

50 børn/unge tilknyttet. Huset er endvidere stærkt nedslidt.  

I Dalmose har klubben til huse i fagfløjen i et par lokaler, som vi deler med juniorklubben, som 

drives af Daginstitutionen Oasen. Der er også meget slidt, og der er ikke umiddelbart adgang til 

varmt vand. Og toiletfaciliteter til både personale og unge forefindes i form af de gamle 

skolegårdstoiletter. Her synes heller ikke umiddelbart at være muligheder for ændringer.  
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