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Referat
UngSlagelses bestyrelse

Mødedato
Mødelokale
Fraværende

Åbne Sager
Lukkede sager
Mødet hævet

19. september kl. 19.00 – 21.00
UngSlagelse, Willemoesvej 2 b, Slagelse, 1. etage,
personaleloungen
Unnie Brown Hansen, Anders Kofoed, Peter Jensen, Jesper
Rohrberg Andersen, Michael Dyrehave og Hanne Birgitte
Mejlstrøm.
8
Klokken 20.20
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1. Godkendelse af dagsorden
Sag nr. 1

Kompetence: Bestyrelsen

Sagens indhold:

Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Virksomhedsleder indstiller, at dagsorden godkendes

Beslutning:

Dagsordenen godkendt.

Åben sag

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:

Gallafesten fylder meget i arbejdet i elevrådet lige nu.

3. Budget 2018-2021
Sag nr. 3

Kompetence: Bestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold:

Budget 2018-2021
Budgetforslaget til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 11. sept. 1.
høringsfase gik fra d. 6.-13. september 2017. Byrådet har 1.
behandling d. 18. sept. og 2. behandling d. 9. oktober.

Indstilling:

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter materialet.

Bilag:

Reduktionsforslagene under uddannelsesudvalget. (PowerPoint)
Høringsmaterialet i f. m. budget 2018-2021: se www.slagelse.dk/budget2018
for hele materialet.
Forslag til høringssvar.

Beslutning:

Formanden orienterede om høringssvar, derudover orienteredes om økonomi
udvalgets og byrådets møder d. 18.09.2017.

4. Høring af styrelsesvedtægt for skoleområdet
Sag nr. 4

Kompetence: Bestyrelsen

Åben sag
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Sagens indhold:
Høring af styrelsesvedtægt for skoleområdet
Høringen foregår fra d. 18. august til d. 6. oktober 2017
Indstilling:

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter udkastet til
styrelsesvedtægt for skoleområdet m.h.p udarbejdelse af eventuelt
høringssvar

Bilag:

Styrelsesvedtægt for Slagelses kommunes folkeskoler samt tilhørende
Følgebrev.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede forslag til styrelsesvedtægt, bestyrelsen ønsker ikke at
afgive et høringssvar.

5. Status på aktivitetsstart af 2017-18
Sag nr. 5

Kompetence: Bestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold:

Status på aktivitetsstart af 2017-18
a) Xclass
b) Ungdomsskolen

Indstilling:

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager
orienteringerne til efterretning.

Bilag:

Elevtalsfordelingen på temalinjer på Xclass, Ungdomsskolens
sæsonprogram 2017-18 og Camp-brochure. Status mht. holdoversigten med
tilmeldinger uddeles i mødet.

Beslutning:

a. Der 262 elever på Xclass. Nogenlunde lige mange drenge og piger. Møde
mellem UU vejledere og Xclass lærere om de nye elever. Suk fungerede bedre
for Xclass i år.
b. Ungdomsskole: I løbet af sommerferien er der kommet 250 forhåndstilmeldinger. Dette er en stigning i forhold til sidste år. Det går også godt i
klubbene. Ungdomsskolens brochure uddelt på mødet. SUK festivalen har
givet en del nye elever. Camps brochuren uddelt. Jens Holm har fået andet
arbejde. Der konstitueres 1 medarbejder, som leder af klubben 30% stilling og
1 leder ungdomsskolens fritidsaktiviteter 70% stilling. Bestyrelsen tog
orienteringen til efterretning. Status på hold pr 18.09.2017 uddelt på mødet.

6. Forbrugsrapporter 2017
Sag nr. 6

Kompetence: Bestyrelsen

Sagens indhold:

Forbrugsrapporter 2017

Åben sag

Ungdomsskolen og Xclass fremlægger forslag til budget 2017
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Indstilling:

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager
orienteringerne til efterretning.

Bilag:

Budgetforbrugsrapport for Xclass og for Ungdomsskolen, september
2017, eftersendes.
Forbrugsrapporter drøftet og taget til efterretning.

Beslutning:

7. Gensidig orientering
Sag nr. 7

Kompetence: Bestyrelsen

Sagens indhold:

Gensidig orientering





Indstilling:

Åben sag

Formanden og andre medlemmer
Xclass
Ungdomsskolen
Erasmus+ KA1-projekt om personlig robusthed

Virksomhedsleder indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

Bilag:
Beslutning:

Drøftelse af klage fra borger. Bestyrelsen forventer, at forvaltningen vil
foreholder borgeren forvaltningslovens principper om aktindsigt.
Xclass skal afholde fællespædagogisk dag for regionens 10.klasse centre i
oktober.
Line orienterede om Erasmusprojektet, det er opstået som en forlængelse af
en pædagogisk weekend. Vi vil gerne gøre eleverne bedre socialt, fagligt og
personligt. Det vil lærerne gøre gennem forskellige læringsforløb. Herved
bliver eleverne mere robuste. De fleste af lærerne rejser ud i Europa for at se
og lære. Det hele skal munde ud i en bog med forskellige artikler om diverse
læringsforløb.
Ungdomsskolen: Vi har søgt LAG-midler til at lave et internationalt kunsttalentprojekt. I første omgang med 15 unge fra DK og 15 unge fra Serbien.
Projektbeskrivelse og ansøgning er sendt til Landudvikling Slagelse (LAG), og
vil være et samarbejde mellem Ungdomsskolen, Musikskolen og Skælskør
skoles kunsttalentlinje. Gennemføres projektet søger vi midler til to projekter i
2018, et i Beograd i februar og en stor camp i foråret.
Ungdomsskolen er med i en arbejdsgruppe, der skal lave ”masterclasses” i
efteråret 17 og foråret 2018. Der er kommet mange forslag ind fra
ungdomsskolen, ZBC, STX, HHX og HTX. Der forventes en afklaring i løbet af
september på, hvilke masterclasses der tilbydes. Alle tilbud vil foregå i
skoletiden og er målrettet elever i 7. – 9. klasse.
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Læringslokomotivet er godt i gang, alle 20 elever mødte op den 4. september,
den første uge faldt to elever desværre fra, til stor frustration fra respektive
skoleledere og klasselærere. Tilbagemeldingerne fra lærerne er at eleverne er
glade og giver udtryk for at de virkelig lærer noget, udsagn som ”jeg har lært
mere i denne uge end jeg har lært i flere år i min klasse”, ”nu har jeg endelig
lært at gange” er mange. Lærerne er spændt hårdt for, med 12-timers
arbejdsdage, 4 uger i træk, og næsten ingen tid til lige at mødes med
kollegerne, men det var præmisserne og det giver selvfølgelig energi, når
eleverne er glade for det, de lærer.
Ungdomsskolen tilbyder i dette skoleår flere camps, brochurer uddelt i mødet.
Der er positiv respons fra mange skoler, der ser tilbuddet som en stor hjælp
for deres elever.
Ungdomsskolen har fået overdraget kommunens kanoer og kajakker, dvs.
ansvaret for disse. Pt. er vi ved at udarbejde beskrivelser for lån, skemaer til
anmeldelse af sejlads samt sikkerhedsinstrukser. Alt sammen noget, der skal
være helt på plads, før der kommer elever ud at sejle, hvilket selvfølgelig sker
med uddannede og erfarne kajak/kano-instruktører.
Ungdomsklubben i Dalmose startede op i sidste uge og i denne uge følger
Byskovvej efter.
Dagskolen har mange elever, der er pt. venteliste til Eventen, og der kommer
flere og flere specialopgaver til i form af eneundervisning mv. som giver
udfordringer ift. at finde lærere, og lokalesituationen generelt er stadig en
udfordring.
.

8. Eventuelt
Sag nr. 8

Kompetence: Bestyrelsen

Sagens indhold:

Eventuelt

Åben sag

En kort drøftelse af om FGU kommer til at berøre 10.klasse.
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