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Side 1 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr.:  1 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Godkendelse af dagsorden 

 
 

Indstilling 

Virksomhedsleder indstiller, at dagsorden godkendes 
 

Beslutning 

Dagsorden godkendt. 
 

 
 

 
 

 
 

2. Valg af næstformand for bestyrelsen 

Sagsnr.:  2 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Valg af næstformand for bestyrelsen 

Jfr. forretningsordenens punkt 5 skal bestyrelsen vælge en formand og en næstformand. Da 

Erik Frimann er trådt ud af bestyrelsen, skal der vælges en ny næstformand for perioden indtil 

d. 1.8.14 
 

 

Indstilling 

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen vælger ny næstformand. 

Beslutning 

Mette Tram Pedersen har tilkendegivet, at hun opstiller. Mette Tram Pedersen enstemmigt valgt til 

næstformand. 
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Side 2 

3. Bestyrelsens årlige beretning 

Sagsnr.:  3 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Bestyrelsens årlige beretning 

 

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

 
 

Indstilling 

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om form, indhold og formidlings-

form af den årlige beretning.  

Beslutning 

Formanden udarbejder udkast til beretning, som udsendes til resten af bestyrelsen til kommenta-

rer/tilføjelser, hvorefter det endelige forslag til beretning behandles på bestyrelsens møde den 8. 

maj 2014. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

4. Partnerskabsaftaler mellem Ungdomsskolen og folkeskolerne  

Sagsnr.:  4 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Partnerskabsaftaler mellem Ungdomsskolen og folkeskolerne  

 

Uddannelsesudvalget skal forventeligt behandle forslag til partnerskabsaftaler d. 3. marts 

     

Orientering om samt drøftelse af det videre forløb 

 

Indstilling 

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter det videre forløb  

Beslutning 

Orientering givet, oplæg til ydelseskatalog til folkeskoler omtalt. 

Den videre proces afventer udspil fra Center for skole. 
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Side 3 

5. Ungdomsskolens fremtidige tilbud 

Sagsnr.:  5 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Ungdomsskolens fremtidige tilbud 

Bestyrelsen besluttede på mødet d. 28. jan. at drøfte emnet på et forlænget møde, når de en-

delige vilkår for partnerskaber med folkeskolen foreligger.  Skitse til program drøftes. 
 

Indstilling 

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter skitsen til program og beslutter nærmere 

vedr. tidspunkt, form og indhold for mødet. 
 

Beslutning 

Oplæg til program godkendt. 
 
Bilag 

Skitse til program for forlænget møde d. 8. maj 2014 

 
 

 

 
 
 

6. Ungdomsskolens forbrug i 2013 af overførste beløb fra 2012 

Sagsnr.:  6 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Ungdomsskolens forbrug i 2013 af overførte beløb fra 2012 

Bestyrelsen besluttede på mødet d. 12. dec. 2013 at få en gennemgang af regnskab for 2013 

med henblik på en redegørelse af forbrug af overførte beløb fra 2012 i Ungdomsskoledelen. 

 
 

Indstilling 

Virksomhedsleder indstiller, at orienteringen tages til efterretning  

Beslutning 

Orientering taget til efterretning. 
 
Bilag 
Ungdomsskolens forbrug i 2013 af overførte beløb fra 2012 
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Side 4 

7. Høringer i relation til ny folkeskolereform 

Sagsnr.:  7 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Høringer i relation til ny folkeskolereform 

Orientering om samt status på div. høringer i relation til ny Folkeskolereform. 

   
 

Indstilling 

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter materialerne og giver input til høringssvar. 
 

Beslutning 

MED-udvalgets oplæg til høringssvar omdelt i møde og efterfølgende drøftet. 

Bestyrelsen tilslutter sig MED-udvalgets høringssvar. 

Bestyrelsen mener, der mangler afgørende dele i styrelsesvedtægten, hvorfor bestyrelsen ikke kan 

udtale sig på det foreliggende grundlag. Der udarbejdes høringssvar ud fra dette, samtidig med, at 

der anbefales en ny høringsperiode, når oplægget til styrelsesvedtægten er færdigt. 

 
 
Bilag 

Høring af forslag til ny budgetfordelingsmodel for specialområdet samt hertil hørende udkast til 

bestyrelsens høringssvar  

Høring af udkast til styrelsesvedtægt 2014-2015 for skoleområdet 

 
 

 

 
 

8. Gensidig orientering 

Sagsnr.:  8 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Gensidig orientering 

 
1. Formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 

2. Xclass   

3. Ungdomsskolen  

4. Ny folkeskolereform og arbejdet hermed i Slagelse (§ 17.4-udvalg) 

5. Comenius Regio projekt-lifelong learning  

 
 

Indstilling 

Virksomhedsleder indstiller, at orienteringen tages til efterretning  

Beslutning 

1. Orientering om materiale fra skole - forældre til bestyrelsen. 

 
2. Fra Xclass: 

 Der er begyndt at komme tilmeldinger ind til næste skoleår.  
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Side 5 

 Der er ved at blive gjort klar til skriftlige og mundtlige prøver. 

 Der arbejdes med den nye skolereform. 

 Deltagelse af Jes og Henning i 10. kl. foreningens konference, hvilket har været givtigt. 

 

3. Fra Fritidsskolen: 
 Der bliver fælles afslutning for alle hold fredag den 28/3. 

 Planlægning af både sommerferieaktiviteter og ny sæson er i gang. 

 Vi er i gang med at tænke partnerskaber og muligheder for spændende valgfagstilbud til 

de unge i kommende skoleår. 

 Ungdomsskolens tilbud kan blive påvirket ift. tidspunkter hvis lærere og elever fremover 

skal være på deres skole måske frem til kl. 16 eller 17. 

 Pilotprojekt med UU for ikke-uddannelsesparate 15 – 17 årige som skal løbe 4 uger efter 

påske i dagtimerne. Ungdomsskolen tager sig af udviklingen af de personlige- og sociale 

kompetencer. Muligt projekt i som valgfag eller blot ungdomsskoletilbud med visitation 

via UU med unge ikke uddannelsesparate i 8. og 9. klasse. 

 

Fra Dagskolen: 

 Udfordringer med elever, ikke antal men grupperingerne, der fylder for meget ift. nuvæ-

rende lokalemuligheder.  

 Der er kommet flere elever der får ene undervisning, pt. er vi oppe på 5, hvilket er for 

mange til at opgaven kan varetages af en enkelt lærer og på forskellige matrikler. Der 

forventes flere lignende opgaver. 

 Lov 409 er også en udfordring for heltidsundervisningen, også fordi vi har flere medar-

bejdere der ikke er på fuld tid. 

 Medarbejderne er pressede bl.a. grundet de fysiske rammer og ”ud-af-huset” opgaver. 

 Formanden retter fornyet henvendelse til uddannelsesdirektør mht. svar på tidligere hen-

vendelse om flytning fra Kulturhuset til Attekærgård.  

 

Fra klub-delen: 

 Der er pt. 133 medlemmer i ungdomsklubben og 50 i fritidsklubben på Byskovvej og 61 

medlemmer i Dalmose 

 Der er udfordringer med bygningen på Byskovvej, Kommunale Ejendomme er ind over, 

men der er ikke penge i 2014 til udbedring. 

 Personalegruppen afventer stadig udmelding ift. ændringer i arbejdstid mv. Jens har 

holdt møde med de faste medarbejdere der har afleveret en liste med forskellige ideer til 

hvad klubbens medarbejdere eventuelt kunne beskæftige sig med fremover. 

 Fritidsklubben øver til kor-koncert på plejehjemmet og de unge øver også så de er klar til 

koncert med deres band på Vilde Vulkaner. 

 I søndags deltog en pædagog og en gruppe børn i tøndeslagning i Skt. Mikkels kirke, in-

viteret af menighedsrådet. 

 

4. Orientering givet. 

5. Der har været besøg i Norge i næste uge kommer der genbesøg. 
 

 
 
 

9. Nyt fra elevrådene 

Sagsnr.:  9 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Nyt fra elevrådene 

 

Repræsentanterne orienterer om elevrådenes arbejde. 
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Side 6 

Indstilling 

Virksomhedsleder indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Christoffer Xclass - Orientering om "DIT SLAGELSE" - bilag omdelt i mødet, tildeling af midler til 

diverse indkøb for at gøre kantineområdet hyggeligt. 

 

Lea Ungdomsskolen - Ønske om madautomater på UngSlagelse, da mange bliver sultne i løbet af 

aftenen. Opfordring til at benytte de nylig indkøbte microbølge-ovne. Elevråd drøfter videre med 

medarbejdere og USK-ledere om muligheden. Elevrådet har ønsket cacao i pauserne om aftenen og 

dette er imødekommet.  

Ønske om førstehjælpskursus i Ungdomsskolen, indtænkes i næste sæsons tilbud. 

 

 
 

 
 

10. Eventuelt 

Sagsnr.:  10 Kompetence:  UngSlagelses bestyrelse Åben sag 

Sagens indhold 

Eventuelt 
 

MED-udvalget besluttede i går, indkøb af hjertestarter i UngSlagelse.  
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