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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Sag nr. 1  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at dagsorden godkendes 

 

Beslutning:  Dagsorden godkendt.  

 

2. Nyt fra elevrådene 
 

Sag nr. 2  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Nyt fra elevrådene 

  Repræsentanterne orienterer om elevrådenes arbejde. 

   

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. 

 

Beslutning:   Intet - ingen repræsentanter mødt. 

 

3. Ændring af de fysiske rammer for Ungdomsskolernes klubber på 

Byskovvej, Slagelse og i Dalmose 

 
Sag nr. 3  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold:                 Ændring af de fysiske rammer for Ungdomsskolens klubber på  

                                         Byskovvej, Slagelse og i Dalmose 

          

Indstilling:                     Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter notatet fra  

                                       afdelingsleder for klubberne, Jens C. Holm. 

 

Bilag:  Afdelingsleder for klubberne, Jens C. Holms notat vedr. ændring af klubberne 

på Byskovvejs og i Dalmoses fysiske rammer. 

   

Beslutning:  Notatet drøftet og taget til efterretning. Punktet genoptages, når der er nyt 

ift. 360 graders undersøgelsen. Bestyrelsen ønsker i efteråret 2017 at afholde 

et bestyrelsesmøde i klubben. 

           



UngSlagelses bestyrelse den 26. april kl. 19.00 – 21.00 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

4 

4. ”Gør en god skole bedre” 
 

Sag nr. 4  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: ”Gør en god skole bedre” 

  Drøftelse af Xclass` arbejde med initiativer i forhold til  

                                        Uddannelsesparathed. 

 

Indstilling:  Bestyrelsen drøfter Xclass` lærernes selvevaluering af skole-hjem- 

                                        samtaler i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderinger samt 

                                        formulerer svar på de 4 spørgsmål fra centerchefen.                                 

 

Bilag:  Brev fra Centerchef Per Kensø til bestyrelserne 

                    

Beslutning: HR tilretter det fremsendte oplæg efter input og fremsender det endelige 

tilrettede svar til bestyrelsen sammen med referatet. 

 

5. Status på slutforbrugsrapporter for 2016 for Ungdomsskolen og for 

Xclass 
 

Sag nr. 5  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Status på slutforbrugsrapporter for 2016 for Ungdomsskolen og  

                                         for Xclass 

 

Indstilling:              Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager  

                                        orienteringerne til efterretning. 

 

Bilag:  Slutforbrugsrapporter 2016 for Xclass og for Ungdomsskolen  

                                      uddeles i mødet 

 

Beslutning:  Slutforbrugsrapporter drøftet og taget til efterretning. 

 

6. Godkendelse af budget 2017 
 

Sag nr. 6  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold:                 Godkendelse af budget 2017  

 

  Ungdomsskolen og Xclass fremlægger forslag til budget 2017 

 

Indstilling:                     Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender  

                                        forslagene. 
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Bilag:                     Forslag til budget 2017 for Ungdomsskolen og Xclass fremlægges i  

                                        mødet. 

 

Beslutning:  Forslag til budget drøftet og godkendt. 

 

7. Status på forbrugsrapporter for 2017 for Ungdomsskolen og for 

Xclass 
 

Sag nr. 7  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Status på forbrugsrapporter for 2017 for Ungdomsskolen og  

                                         for Xclass 

 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager  

                                        orienteringerne til efterretning. 

 

Bilag:  Forbrugsrapporter ultimo april 2017 for Xclass og for Ungdomsskolen  

                                        uddeles i mødet 

  

Beslutning:  Orientering givet, drøftet og taget til efterretning. 

 

8. Orientering om kommende sæson 2017/18 i Ungdomsskolen, 

herunder sommerferieaktiviteter samt skoleårets planlægning 

2017/18 på Xclass 

Sag nr. 8  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

Sagens indhold:                 Orientering om kommende sæson 2017/18 i Ungdomsskolen, herunder                                 

sommerferieaktiviteter samt om skoleårets planlægning 2017/18 på Xclass 

Udkast til fagrækken 2017/18 præsenteres, herunder oplæg til                                   

sommerferieaktiviteter.  

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne                                      

til efterretning 

Bilag:                                Udkast til fagrække for sæson 2017 – 2018 i Ungdomsskolen                              

Beslutning: Fagrække drøftet og bestyrelsen synes det er interessant, at ungdomsskolen 

tilbyder talentforløb som angivet men suppleret med praktiske forløb fx 

indenfor gastronomi, byggeri og teknologi. 

 Sommerferieaktiviteter drøftet og taget til efterretning. 

 Orientering om planlægning på Xclass givet og er taget til efterretning.  
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9. Bestyrelsens årlige beretning 2016-17 
 

Sag nr. 9  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Bestyrelsens årlige beretning 2016-17 

  Jfr. ”Forretningsordenen for bestyrelsen” § 14 skal bestyrelsen afgive en  

                                        årlig beretning. 

 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om form,  

                                        indhold og formidlingsform af den årlige beretning. 

 

Bilag:                                Bestyrelsens årsberetning 2015-16 som inspiration 

 

Beslutning: Beslutning om at årsberetningen har samme form, indhold og formidlingsform 

som sidste år. Ledelsen udarbejder forslag til beretning og udsender til 

formanden til godkendelse og efterfølgende til bestyrelsen til kommentering. 

 

10. Gensidig orientering 
 

Sag nr. 10  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Gensidig orientering 

 

1) Formanden og andre medlemmer 
2) Xclass  
3) Ungdomsskolen 
4) Erasmus+ KA1-projekt om personlig robusthed 

 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. 

 

Bilag:   

 

Beslutning:   Ad 1)  

 Orientering om sammenlægning af Selandia, ZBC og SoSu Sjælland, 

ministeriets godkendelse mangler pt. 

 Orientering om bekymringsbrev afsendt til borgmester og økonomiudvalg 

vedr. det psykiske arbejdsmiljø i ungdomsskolen. Kopi af brev eftersendes 

snarest. 

 Orientering om notat med svar vedr. ungdomsskolen til 

Uddannelsesudvalgets møde den 8/5. (Vedhæftet referatet) 

 Orientering om 360 graders undersøgelser af klubber og UngSlagelse. 

Bestyrelsen udtrykker stor forundring over, at hverken bestyrelse eller 

ledelsen i UngSlagelse er inddraget i arbejdet. 

 Invitation fra Uddannelsesudvalget til bestyrelser omkring budget den 

23/8, indbydelse omdelt i mødet. Mette og Michael deltager, resten 
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melder tilbage til Henning, senest i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 

12. juni. (Vedhæftet referatet) 

  Ad 2)   

 15. maj, kl. 8.45 forventer vi, at undervisningsministeren dukker op her på 

stedet for at høre om 10. klasse, sammen med Anders Bondo, DLF, 

borgmesteren, Mette med flere. 

 Der holdes velkomstmøde den 23. maj kl. 17 – 19 for kommende elever. 

Bestyrelsen er velkommen. 

 Der er dimissionsaften den 21. juni, kl. 17 – 19 i Slagelsehallen, bestyrelsen 

er også velkommen her. 

 Besøg af GPS-elever fra Marievangsskolen. 

  Ad 3) 

 Hovedsæsonen stoppede til påske, fredag den 31/3 holdt vi den årlige 
forårsafslutning, hvor mere end 250 kiggede forbi til en ungdomsskole 
fyldt med aktiviteter. 

 I skrivende stund afholdes den første Intensive læringscamp på 
Bildsøkolonien, den anden afholdes i juni. Derudover afholdes inden 
sommerferien også en robusthedscamp med 13 unge. 

 Den 1. marts 2017 blev der ansat 3 lærere i forskellige timetal i 
kombinationsstillinger, men fastansatte der alle skal have med de 
forskellige læringscamps at gøre. 

 Helle L. Hansen er stoppet som sekretær i ungdomsskolen, vi forventer at 
ansætte ny sekretær til august. Pt. har vi en kontorhjælper i 16 timer om 
ugen til lidt forefaldende arbejde, men der er meget travlt. 

 16. – 17. marts holdt vi medarbejderkonference på Kobæk strand med 
knap 50 deltagere. Der har været mange positive tilbagemeldinger fra 
medarbejderne. 

 

Ad 4) 

  Intet nyt. 

11. Eventuelt 
 

Sag nr. 11                 Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

                     Eventuelt 

  Intet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


