Bestyrelsens årsberetning 2016-17
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har i skoleåret 2016-17 beskæftiget sig med det fælles kommunale indsatsområde ”Gør
en god skole bedre”, hvor det fælles fokuspunkt blev uddannelsesparathed, som er meget i fokus i
alle de aktiviteter, som virksomheds dele beskæftiger sig med. Der har vedvarende fra politisk side
været løbende fokus på om Ungdomsskolen i tilstrækkeligt omfang tilbød aktiviteter i Skælskør og
Korsør. Redegørelser på baggrund af politiske forespørgsler i både Uddannelsesudvalget og Byrådet
fik i foråret formandskabet for bestyrelsen til at rette en henvendelse til borgmesteren og
økonomiudvalget om deres ansvar for virksomhedens psykiske arbejdsmiljø i forhold til det
konstante pres som fra politisk side udøves ved hele tiden at bede om alverdens redegørelser, nogle
gange skal der redegøres for de samme temaer flere gange.
Bestyrelsen har ligeledes løbende holdt sig orienteret om drift og økonomi i forhold til de enkelte
enheder under UngSlagelse.
I efteråret 2016 har bestyrelsen holdt tre møder: i september, november og i december.
I foråret 2017 er der afholdt møde i april, og der afholdes endvidere møde i juni. På mødet i april
blev virksomhedens regnskab for 2016 fremlagt. Det viste et lille overskud for Xclass
vedkommende på 0,46% og for Ungdomsskolens vedkommende et overskud på ca. 2 mio. kr., som
primært skyldes ønsket om at kunne overføre midler til de camps, som skal afvikles i 2017 og 2018
med deraf øgede omkostninger til ansættelse af fuldtidsmedarbejdere og driftsomkostninger, som
selv skal afholdes ud over de tildelte midler fra Egmondfonden og Efterskoleforeningen.
De i skrivende stund pågående 360 graders analyser af bl.a. UngSlagelse og klubområder har
foregået uden nogen form for inddragen af ledere fra UngSlagelse, og dette har undret bestyrelsen
meget.

Xclass
Xclass startede skoleåret 2016/2017 med 309 elever, af disse startede 301 på 13 temalinjer fordelt
på 4 idræt, 4 samfundsfag, 2 kreative, 2 erhvervsrettede EUD linjer. De sidste 8 elever startede i
specialklassen.
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 234 elever
heraf 11 specialklasse elever og 3 elever til en nyoprettet klasse for autisme 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, en der var ved Gardasøen for
at vandre og cykle mountainbike, og en sidste gruppe var i Firenze for at se på kunst og kultur. Alle
rejserne har ifølge lærere og elever været med stort fagligt og socialt udbytte.
Skoleåret 2016/2017 afsluttes som altid med 10. klasseprøver og linjefagsprøver for alle elever i
maj og juni måned.
1. marts afleverede eleverne 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, hjemmesiden åbnede op for tilmeldinger på de fleste hold
allerede den 1. juli 2016, og mange unge havde brugt sommerferien på at kigge forbi hjemmesiden
for at tilmelde sig. Igen i 2016 deltog ungdomsskolen på SUK-festivalen hvor der igen var spændende
udstillinger, arbejdende værksteder mv. Det synes at være en rigtig god måde at få lavet reklame for
ungdomsskolens mange tilbud.
Traditionen tro var vores to ambassadører på turné rundt på alle kommunens folke-, fri- og privatskoler for at uddele ungdomsskolens brochure. Der var stor interesse for og ikke mindst god opbakning til vores tilbud, både fra lærere og elever, og det ser ud til at have afstedkommet flere tilmeldinger.
I denne sæson har der ligesom den forrige været ind- og udmeldelser i løbet af sæsonen, stikprøver
viser stadig, at nogle unge har svært ved at overskue de lange skoledage, men det ser alligevel ud til,
at de unge er ved at finde sig nogenlunde til rette, og det ser ud til at ungdomsskolen igen i denne
sæson vil opleve en stigning i elevtal.

Igen i år 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. Dansk- og matematikhold blev gennemført i efteråret 2016, med forholdsvis få
elever. Engelsk blev ikke oprettet og i foråret blev ingen af holdene oprettet. Ifølge UU Vestsjælland
skyldes det, at de unge i målgruppen har deltaget i projekt ”True North” i stedet for.
Sæson 2016/2017 bød igen på et anderledes tilbud om valgfag, og vi har igen måtte konstatere, at kun
meget få folkeskoler har ønsket at give deres elever mulighed for at vælge et valgfag i ungdomsskolen
i stedet for på deres folkeskole.
Ungdomsskolen indgik i sæsonen fem partnerskabsaftaler med skoler:
 Marievangsskolen
 Tårnborg skole
 Xclass
 Storebæltsskolen
 Skælskør skole
Derudover indgik ungdomsskolen partnerskabsaftaler med følgende:
 Korsør Sejlklub
 UngSorø
 UngBornholm
 Produktionsskolen i Slagelse
 Institut d’Ensenyament Secundari, Domènech i Montaner, Reus, Spanien
 Gimnazjum 2, Police, Polen
Ungdomsskolen har tilbudt og afviklet studieture for de unge. For alle studieture, der tilbydes i
ungdomsskolen gælder, at der er foregået undervisning forud og at eleverne på studieturene har brugt
det, de har lært i løbet af sæsonen. Der har været enkelte tilbud, hvor undervisningen er forløbet under
afviklingen af lejrskolen/studieturen. Tilbagemeldingerne fra de unge har været, at det har været
udviklende og godt at prøve og opleve noget af det, de har lært og læst om i forbindelse med
undervisningen.
I indeværende sæson har 13 spanskelever deltaget i en international udveksling med en skole i
Spanien. Udvekslingen, som foregik i Slagelse i oktober og i Reus i marts, har været med fokus på
sprog, historie og kultur med det formål at udvikle de unges internationale kompetencer.
Desværre har det ikke i denne sæson være muligt at afvikle tilsvarende projekt med Police i Polen.

For begge udvekslinger gælder, at det er en stor udfordring for de unge at skulle indlogeres privat,
men de unge, der har taget udfordringen op, har fået nogle uforglemmelige oplevelser og har i den
grad fået sat fokus på egne og sociale kompetencer.
Sæson 2016/2017 er endnu ikke afsluttet, der er stadig hold i gang, og igen i år har vi en vifte af
spændende tilbudt for unge i sommerferien.
Fredag den 31. marts 2017, afholdt vi, for fjerde år i træk, afslutningsaften for elever, forældre og
andre interesserede. Mange mennesker lagde vejen forbi ungdomsskolen for at opleve udstillinger,
opvisninger og andre festlige indslag, alt i alt, igen en kæmpe succes.
I marts afholdtes medarbejderkonference på konferencecenter Kobæk strand med deltagelse af 45
medarbejdere og ledere. Konferencen omhandlede ungdomsskolens rolle som aktør i det kommunale
billede, lige fra det landspolitiske til det lokale plan, fra overordnede til konkrete mål, krydret med
generel information omkring evaluering og hvordan ungdomsskolen kan og skal bidrage til at gøre
unge uddannelsesparate. Inspirerende oplæg blev leveret af sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen, Ejner Bo Pedersen, Milife-instruktør Mads Kristensen fra Horsens Ungdomsskole,
Robusthedsmedarbejdere Jesper R. Andersen og Henrik Nielsen, Ungdomsskolen samt nuværende
og tidligere elever fra Eventen.
I efteråret 2016 ansøgte vi Ungdomsskoleforeningen & Egmontfonden om deltagelse i et
udrulningsprojekt kaldet ”Læringslokomotivet”. Projektet, hvis primære formål er at styrke de
faglige, sociale og personlige kompetencer hos elever i 7. og 8. klasse, således at de bliver erklæret
uddannelsesparate og opnår karakteren 2 i dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøver. Vi var
heldige at få godkendt vores ansøgning og skal i september 2017 og september 2018 afvikle to 4ugers intensive læringsforløb. Forud for forløbene er der uddannelse af de 4 lærere, der skal varetage
begge projekter, og det er lykkedes at få sammensat et stærkt team af engagerede og meget
kvalificerede lærere til opgaven. På projekterne har Ungdomsskolen og Slagelse kommune indgået
aftale om, at ungdomsskolens andel finansieres af mindreforbruget i 2016.
I efteråret 2016 planlagde og gennemførte vi også en ”Robusthedscamp” for en gruppe unge, der
havde udfordringer i forhold til de personlige og sociale kompetencer. Dette på baggrund af bl.a.
samtaler med skoleledere og rektorer på skoler og ungdomsuddannelser, der nævnte netop disse to
kompetencer som afgørende for om de unge gennemfører et skoleforløb/ungdomsuddannelse med et
tilfredsstillende resultat. Campen har på nuværende tidspunkt været en succes, tilbagemeldinger fra
såvel elever, forældre som klasselærere har været fantastisk positive. Efter endnu en redegørelse til

Uddannelsesudvalget fik Ungdomsskolen ros fra Uddannelsesudvalget, som anmodede ungdomsskolen om at lave endnu to Robusthedscamps i 2017, disse også finansieret via mindreforbruget i 2016.
De to camps er planlagt til at foregå i juni og oktober 2017. Sluttelig skal nævnes, at der for
Robusthedscampen i oktober var stor interesse i medierne. Udover en flot artikel i Sjællandske blev
souschef i ungdomsskolen samt en af de deltagende elever interviewet i udsendelse på P4 Sjælland
om tanken bag campen, og hvad pågældende elev havde opnået ved at deltage. Dejlig med positiv
omtale af ungdomsskolen projekter.
I juni 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe der bl.a. skulle lave oplæg til projekter for ikkeuddannelsesparate elever. Det blev herefter besluttet, at Ungdomsskolen og UU Vestsjælland i
samarbejde skulle iværksætte to intensive læringscamps af en uges varighed for denne målgruppe. I
skrivende stund har Ungdomsskolen og UU Vestsjælland afholdt en camp af en uges varighed med
overnatning og i juni afholdes den næste camp. De første tilbagemeldinger fra eleverne er, at de har
fået meget ud af at deltage, og vi arbejder på muligheden for at lave en opfølgningscamps i kommende
skoleår.
Sluttelig skal nævnes, at vi har været, og stadig er, udfordret i forhold til at finde et egnet sted til at
afholde disse camps, hvilket også er et tilbagevendende problem når vi skal finde et egnet sted til den
årlige læsecamp.
Generelt kan nævnes, at ungdomsskolen har haft undervisning på mange lokaliteter rundt omkring i
kommunen, det største undervisningssted, og der hvor der er den største tilslutning til holdene, er i
UngSlagelse på Willemoesvej. De unge trives i et miljø, hvor der er mange omkring dem, hvor der
er mulighed for at møde nye venner, og hvor der i det hele taget sker noget.
Ligesom sidste år, har det i ledelsen været en udfordring at udvikle på ungdomsskolen samtidig med,
at der har skullet bruges tid på udarbejdelse af materiale til diverse analyser og politiske redegørelser,
men dette til trods er det heldigvis lykkedes at få lavet et ungdomsskoletilbud til de unge, der rammer
plet i forhold til ungdomsskolens formål: At give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber,
give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse
forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund
og ikke mindst med fokus på ungdomsskolens kerneopgave: at kompetenceudvikle den enkelte unge
og skabe grundlaget for den enkelte unges mestringsoplevelser.

Heltidsundervisningen
Heltidsundervisningen (HU) varetager p.t. undervisning af næsten 40 unge overbygningselever, der
alle er visiterede via Center for Uddannelse.

Halvdelen af eleverne undervises på ”Eventen” i Dalmose i Humlebien, hvor der er fyldt maksimalt
op, men ud over dette – i vores optik – almindelige set-up, er 4 elever blevet undervist i Slagelse, 10
elever i Korsør på Kulturhuset, hvor vi også har en elev i et 10-timers eneundervisningstilbud.
Her ud over har vi to eneundervisningstilbud kørende som hjemmeundervisning, ligesom vi
foranstalter et hjemmeundervisningstilbud til en elev – med forventning om indslusning på et af de
øvrige hold senere.
Det er væsentligt at have fokus på, at vi har løbende optag og eksempelvis i indeværende skoleår nu
har fået visiteret to tredjedele af de indskrevne elever i løbet af året. De seneste elever er under
indskrivning p.t. så tendensen ser ud til at fortsætte.
Generelle forudsætninger for struktur og indhold.
Eleverne på Eventen har voldsomt differentierede udfordringer og behov, og må derfor ubetinget
kunne deles i mindre grupper, såvel i undervisningen som for så vidt angår øvrige aktiviteter og
pauser. En del af eleverne er eksempelvis elever med store sociale udfordringer – fobier, manglende
kompetencer, spiseforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, angstdiagnoser etc., men andre er
udfordret på udad reagerende adfærd, misbrugsproblematikker, ADHD (og lignende
vanskeligheder).
Eleverne, der undervises i Korsør, deles på flere forskellige hold – af en række forskellige årsager.
Hovedparten af eleverne på ”brobygningsholdet”, med en kombination af skolefagene og praktik på
virksomheder.
Vi underviser også enkelte elever med autismediagnoser – primært som eneundervisning eller på
minihold.
Vi underviser i dansk, matematik og engelsk med henblik på afgangsprøver for eleverne, en række
praktiske/kreative fag, forskellige individuelle forløb med henblik på udvikling af personlige og
sociale kompetencer, bevægelsesfag (primært boldspil af forskellig art), svømning/dykning.
Undervisere m.m.
På Eventen i Dalmose er ansat fem undervisere på fuld tid eller næsten fuld tid. Her ud over er ansat
en lærer på fuld tid (pt. Slagelse). Der er ansat tre faste undervisere i Ungdomsskolen (med
forskellige ansættelsesgrader), hvor en del af arbejdet lægges i HU, og yderligere er ansat en
underviser specifikt til én kompliceret opgave og forskellige timelønsansættelser er også i brug.
Det er en meget kompleks, udfordrende og tidskrævende opgave at konstruere og igangsætte disse
ekstraordinære tilbud, men vi har, med ungdomsskolelovgivningen, nogle muligheder, som gør det
attraktivt, at visitere elever til os, så det er helt klart en tendens, der kan forventes at fortsætte.
Vi foranstalter stadig afholdelse af prøver på Produktionsskolen og er i den forbindelse tovholdere
for andre skoler fra det specialiserede område. Med den stærkt stigende differentiering og
”holddannelser” i vores eget regi in mente, er forventningen, at vi må standardisere en del
fremadrettet for at kunne håndtere selve prøvelogistikken på en hensigtsmæssig måde.

I øvrigt gør de mange undervisere, der er inde over vores opgaveløsning nu, det særdeles fornuftigt
(og nødvendigt) at tænke i oprettelse af nogle faste samarbejdsstrukturer for at kvalificere og
vidensdele i forhold til såvel det fag-faglige som de øvrige områder, hvor det at have en række
kolleger er værdifuldt.
Nedenstående er sendt til administrationen/Kommunale ejendomme i januar 2017. Efterfølgende
har vi haft en særdeles udmærket dialog om HU’s fremtidige placering. Det er mit klare indtryk, at
der nu har krystalliseret sig to muligheder ud: enten at vi bliver i Dalmose og yderligere får
”tandklinikken” stillet til rådighed eller flyttes til Havrebjerg skole (hvor Heldagsskolen holdt til før
flytning til Nørrevang).
Flytning til Havrebjerg ville løse de nedennævnte problem mht. værksted og transportudfordringer
Overvejelser vedrørende geografisk placering
Eleverne repræsenterer geografisk hele kommunen – men med en relativ koncentration af elever fra
Slagelse by og Korsør by. Adskillige mindre samfund er repræsenteret (Slots Bjergby, Flakkebjerg,
Kirkerup, Rude, Havrebjerg, Sorterup)
Det er afgørende, at det vægtes kraftigt, at eleverne selv kan transportere sig til skolen og retur, idet
der ikke, i visitationen, er indeholdt individuelle transportordninger.
Det er yderst vanskeligt, at transportere sig ”på tværs” af hovedruterne mellem Skælskør, Korsør og
Slagelse.
Der er ingen tvivl om, at den mest hensigtsmæssige placering (som det også er meldt ud fra hhv. KE
og CfU) er en placering i eller tæt på Slagelse, men placeringer på flere matrikler kan oftest også
være særdeles hensigtsmæssige.
Generelle betragtninger vedrørende de fysiske rammer
I heltidsundervisningen er muligheden for undervisning i praktiske fag og aktiviteter af praktisk
karakter til tilvejebringelse af tilstrækkelige sociale og personlige kompetencer helt essentiel. Der
indgår bespisning af eleverne i tilbuddet.
Forinden flytningen til Dalmose rådede HU (i Slagelse og Korsør) over omfattende
køkkenfaciliteter, træværksted med drejebænke etc. metalværksted med svejsefaciliteter,
”gymnastiksal”, grønne udenomsarealer med bl.a. petanquebane, krydderurtebed etc., skiværksted,
sy- og krea-værksted og en del timer i såvel haller som svømmehaller.
I Dalmose er der fine udenomsarealer, tilstrækkelige køkkenfaciliteter, mulighed for sy- kreaværksted –ligesom der er adgang til hal og timer i svømmehal. Der er ikke værkstedsfaciliteter af
nogen art, hvilket er voldsomt udfordrende – især i forhold til den kendsgerning, at en stor del af
eleverne efterfølgende starter på Selandia eller produktionsskoler. Der foregår desuden en
kontinuerlig inddragelse af eksamensfagene i de praktiske sammenhænge, når faciliteterne er til
rådighed.

For så vidt angår kravene til opdeling, små undervisningsrum, samtalerum o.a. er lokalerne særdeles
hensigtsmæssige (der er dog lige nu indskrevet min. to elever mere end der formelt er vurderet
plads til).
Mødeaktiviteter, lærerforberedelse, administration o.a. foregår primært på Kulturhuset i Korsør.
Det er et meget stort ønske – af pædagogiske, praktiske og økonomiske årsager – at kunne skabe
synergieffekter mellem en række af de - meget forskellige – indsatser som iværksættes i regi af HU.
Det primære ønske er stadig, at kunne flytte til en placering i – eller nær – Slagelse, i bygninger, der
kan imødekomme HU’s meget specifikke behov.
Det er dog også væsentligt, at påpege, at vores nuværende placering i Dalmose udgør en meget fin
løsning på de fleste parametre.
Sammenfattende har vi, som nævnt, gode undervisningslokaler, godt køkken, fine muligheder for
opdeling, et fint samarbejde med Dalmose Skole (incl. adgang til Dalmosehallen) gode udearealer
etc. Men, vi mangler plads til en række elever og værkstedsfaciliteter – ligesom transporten udgør
en stor udfordring for elever fra (især) Skælskør og ”yderområderne”.
En overdragelse af ”tandklinikken” i Dalmose, kunne løse en lang række af udfordringerne, ligesom
der kunne etableres en markant synergieffekt i forholdet til øvrige Ungdomsskoleaktiviteter
(herunder klubdrift).
For så vidt angår behovet for lokaler i Slagelse, er det absolut akut, at vi kan iværksætte
undervisning for vores autistiske elever, eneundervisning o. lign. i relevante lokaler hurtigst muligt.

Klubberne
Ungdomsskolens ungdomsklubber har i den forløbne sæson haft godt fat i de unge, der er i
målgruppen. Der har i denne sæson været 139 medlemmer i ungdomsklubben Byskovvej, Slagelse.
Og 86 medlemmer i ungdomsklubben Dalmose. Det er en stigning på hhv. 12 medlemmer i
Slagelse og 9 medlemmer i Dalmose set i forhold til forrige sæson. Det kan vi kun være tilfredse
med.
Der har på Byskovvej været en smule turbulens i ungegruppen, der har ført til, at vi her i foråret
sendte en gruppe på 11 unge på tænkepause. Indtil videre frem til sæsonopstart i september, hvor vi
tager disse unges tilstedeværelse op til fornyet overvejelse. Det skal understreges, at denne
tænkepause er en del af den pædagogiske proces med gruppen, og at beslutningen blev truffet på
baggrund af de unges utilstedelige opførsel, når de benyttede klubtilbuddet. Det har været med i
overvejelserne, at disse unges adfærd havde en meget negativ indflydelse på resten af ungegruppens
lyst til at benytte klubben.
Personalet og leder i Klubben er i tæt dialog med SSP-kontoret i Slagelse kommune ang. de unge,
der er i ”tænkepause”, og har budt sig ind i forhold til forebyggende forældre/ungesamtaler i
samspil med SSP-medarbejderne.

I Dalmoseområdet er der indledt en dialog med skolen og daginstitutionen omkring hverdagen, og
derudover har klublederen deltaget i foreløbig et visionsmøde sammen med en initiativgruppe, der
er lokalt forankret, og som arbejder med at udvikle forholdene for børn og unge i Dalmose og
Flakkebjergområdet.
Med hensyn til lokaleforholdene er vi i dialog med Center for Skole, overfor hvem vi har fremført
problemerne. Det er der blevet lyttet til, og man har anerkendt,at der er tale om meget dårlige
forhold. Vi er blevet bedt om at afvente den pågående 360-graders undersøgelse, og på den anden
side af denne forventer vi, at der tages yderligere initiativer på lokalefronten. Klublederen har indtil
nu ikke været involveret i 360-graders undersøgelsen på klubområdet.
Ungdomsskolens fritidsklub har igennem hele sæsonen været fyldt op - altså 50 glade 5.7.klassesbørn. Primært fra Søndermarksskolen, men ikke kun derfra. Disse børn har i år har haft
glæde af endnu flere faste aktiviteter, såsom cykelklub, ture i svømmehallen, besøg på en lokal
rideskole, kreativdage, klubkoret, der med jævne mellemrum optræder for bl.a. beboerne på
plejehjemmet Skovvang. Og vi forventer endnu en gang at præstere en flot optræden på ”Vilde
Vulkaner” Festival.
I fritidsklubben er der som sagt blevet udviklet meget på indholdet, og ud over det ovenfor nævnte
har der været arbejdet meget med udvikling på de kreative aktiviteter. Det er vi meget glade for, og
det ville være et drømmescenarie, hvis klubben kunne få mulighed for at vokse, både lokale- og
personalemæssigt således, at vi kunne tilbyde endnu flere aktiviteter til endnu flere børn. Mulighed
for etablering af værkstedsfaciliteter er nødvendige, hvis der skal udvikles yderligere i den retning.
Det skal yderligere fremhæves, at en af klubbens dygtige medarbejdere er blevet tildelt rollen som
bestyrer af spisefrikvarterscafe for 7. klasser på Søndermarksskolen i den kolde tid. Dette
finansieres af skolen, som lægger vægt på den kvalitet, der ligger i, at det netop er en del af de
unges klubnetværk, der varetager denne funktion, og at det er en pædagog med relationer til de
enkelte unge. Der har været stor opbakning fra eleverne i 7. klasse, og dette har, ifølge lærere, og
ledelse på skolen, medført en bedre trivsel og ro i 7. klassegruppen.
Endvidere har klubben på Byskovvej endnu en gang dannet ramme om ungdomsskolens
succesfulde Filmnørdehold. Og det er vigtigt endnu en gang at understrege vigtigheden af
klubbernes rolle i forbindelse med at sprede det gode budskab om de mange lødige fritidsaktiviteter,
der tilbydes i den almene ungdomsskole. Det er en rolle, som klubberne, som en vigtig del af
virksomheden UngSlagelse, tager meget alvorlig.
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