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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, sag nr. 2 udgår da der ikke er mødt nogle
repræsentanter for elevrådene.

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:

Sag udgår.

3. 360 graders analyser af klubområdet og UngSlagelse
Sag nr. 3

Kompetence: Bestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold:

360 graders analyser af klubområdet og UngSlagelse
Uddannelsesudvalget skal behandle analyserne på møde d. 6.6.17
Sagsfremstillingen og alle 360 graders analyser kan ses på:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse07&page=document&docId=125925&it
emId=125933
Indstilling:

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter materialet

Bilag:

360 graders analyser af klubområdet og UngSlagelse og sagsfremstillingen
punkt 4 i UU d. 6.6.17

Beslutning:

Bestyrelsen har drøftet materialet og har taget materialet til efterretning og
afventer den videre politiske proces.
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4. ”Økonomiudvalgets behandling af bekymringsbrev d. 22.5.17 sendt
af formand og næstformand i bestyrelsen”
Sag nr. 4

Kompetence: Bestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold:

Økonomiudvalgets behandling af bekymringsbrev d. 22.5.17
sendt af formand og næstformand i bestyrelsen

Indstilling:

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter ØK’s beslutning og
beslutningen i UU d. 6.6.17

Bilag:

Uddrag af beslutningsprotokol fra ØK’s møde d. 22. maj 2017 samt
sagsfremstillingen med bilag 1 fra mødet i UU d. 6.6.17

Beslutning:

Beslutninger drøftet.

5. Status på forbrugsrapporter for 2017 for Ungdomsskolen og for
Xclass
Sag nr. 5

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 juni 2017 for Xclass og for Ungdomsskolen
uddeles i mødet

Beslutning:

Forbrugsrapporter uddelt i mødet, drøftet og taget til efterretning.

6. Godkendelse af fagrækken sæson 2017/18 i Ungdomsskolen, samt
status på skoleårets planlægning 2017/18 på Xclass
Sag nr. 6

Kompetence: Bestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold:

Godkendelse af fagrækken sæson 2017/18 i Ungdomsskolen,
samt status på skoleårets planlægning 2017/18 på Xclass

Indstilling:

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen godkender fagrækken 201718 for Ungdomsskolen samt tager orienteringen om status på skoleårets
planlægning 2017-18 på Xclass til efterretning

Bilag:

Fagrækken for sæson 2017 – 2018 i Ungdomsskolen
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Beslutning:

Fagrække godkendt, bestyrelsen finder der er en god vægtning mellem faglige
og mere fritidsorienterede fag samt den geografiske fordeling af disse.
På Xclass bliver der 12 klasser i kommende skoleår. Arbejdsfordelingen er i
gang, og opgavefordelingen er næsten færdig.

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:
Ad 1)
Kort orientering fra formanden om organisationsstrukturen i det nye ZBC og processen frem til nu.
Orientering om valget på Xclass til bestyrelsesrepræsentant i det kommende skoleår.
Invitation fra Uddannelsesudvalget og tilmeldinger bekræftet. Henning fremsender deltagerliste.
Ad 2)
 Ministerbesøget omtalt, det var et rigtig godt besøg der var kommet i stand på foranledning af DLF.
 Der er dimission den 21. juni kl. 17 – 19 i Slagelse hallen, alle er velkomne 
 Der kommer en autismeklasse på Xclass næste skoleår og der er netop ansat en meget kvalificeret
lærer.
Ad 3)
Læringslokomotivet: Vi modtog hele 39 ansøgninger fra 10 skoler. 12 skoler havde forlods fremsendt samarbejdsaftaler. Én skole fik ingen ansøgninger imødekommet da denne i forvejen var en
special skole og eleverne ikke passede ind i målgruppen. Der er optaget 20 elever.
Intensive læringsforløb i samarbejde med UU: Første forløb blev afholdt i april, og var umiddelbart
en succes med motiverede unge, men der var visse udfordringer ift. samarbejdet med UU. I denne
uge er forløb nr. 2 i gang, og det ser ud til at fungere rigtig godt.
Robusthedscamp: På torsdag sender vi andet hold afsted til Cesky Raj, 12 elever og 3 lærere.
Forberedelserne har været særdeles grundige, og der er løbende videreudvikling på de redskaber
der arbejdes med før under og efter forløbet, ligesom samarbejdet med skoler og forældre søges
udbygget, således at værktøjerne også er bekendte for dem og kan bruges i skole og hjemme.
Ny sæson: Hjemmesiden åbner op for tilmelding den 1. juli, program uddeles i klasser de sidste to
uger af august.
Talentforløb: I forlængelse af omtalen på sidste bestyrelsesmøde og bestyrelsens ønske om at
talentforløbene suppleres med praktiske forløb fx indenfor gastronomi, byggeri og teknologi, har

5

UngSlagelses bestyrelse den 12. juni kl. 19.00 – 21.00
_______________________________________________________________________________________
Hanne deltaget i foreløbig et møde, hvor der blev brainstormet på forskellige forløb, og perioder.
Der er møde igen først i august, hvor der skal bygges videre på nogle af ideerne. Det forventes at
de første kortere forløb udbydes sidst på efteråret. Ungdomsskolen er af skolechefen blevet spurgt
om muligheden for at afsætte midler til disse forløb, forventeligt omkring kr. 300.000 i 2018,
hvilket ikke umiddelbart og ud fra den nuværende økonomi er helt umuligt.
Status på sommerferieaktiviteter: Vi har tilbudt 16 forskellige aktiviteter – 6 af aktiviteterne har
elever nok til at blive gennemført, heraf må vi desværre aflyse dykkerholdet, da vores
dykkerinstruktør af personlige årsager har meldt fra. Det er ikke lykkedes at finde en erstatning der
kan tage holdet i uge 26, men vi håber at kunne tilbyde det til august.
Dagskolen: Pt. er der 18 indskrevne elever på Eventen og 19 elever i forskellige forløb rundt
omkring i kommunen. Til næste skoleår er der allerede på nuværende tidspunkt indskrevet 15
elever på Eventen, og går det som det plejer er det ikke muligt at optage flere elever ultimo
september, der er ikke fysisk plads til dem. Derudover er der 10 elever i andre forløb der
fortsætter. Eventen er meget udfordret på lokalesiden, og der arbejdes på flere muligheder, pt. er
de ”nye” lokaler der er tildelt blot en erstatning for de lokaler der pt. benyttes på Kulturhuset i
Korsør og som formentlig skal rømmes.
Klubberne: Ungdomsklubberne har holdt afslutning, og åbner op igen til september. Der var 12 flere
medlemmer end sidste år i Slagelse og 10 i flere i Dalmose, hvilket er rigtig flot. Der er planlægning
i gang mht. ny struktur til næste år. I fritidsklubben er man godt i gang med at øve til Vilde
Vulkaner i Vordingborg.
Andet:







I torsdags havde ungdomsskolen sine første elever op til spanskeksamen, det blev til flotte
resultater, et 12-tal og et 10-tal, så det var nogle lettede og glade elever (og lærer).
Der er kommet 72 ansøgninger ind på den ledige stilling som ungdomsskolesekretær, vi
forventer at have ansat en pr. 7. august.
Fra. 1/7-17 – 30/6-18 vil der være reklame for ungdomsskolen før alle film der vises i
Panorama i Slagelse
Orientering om et muligt filmprojekt for en af ungdomsskolens aktiviteter, hvor bestyrelsen
gjorde opmærksom på vigtige opmærksomhedspunkter. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at alt
materiale sendes til godkendelse hos bestyrelse, ledelse, lærere og elever inden det eventuelt
må sælges og efterfølgende sendes på en tv-station eller andet medie.
Mette har været til styregruppemøde i Læringslokomotivet der anbefaler et efterforløb, Hanne
har oplyst at der allerede er planlagt efterforløb for de elever der deltager i Læringslokomotivet
til september.

Ad 4)
 Erasmus afventer møde i kommende uge.

8. Eventuelt
Sag nr. 8

Kompetence: Bestyrelsen

Sagens indhold:

Eventuelt

Åben sag

Indstilling:
Bilag:
Beslutning: Intet.
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Sign:
_______________________
Unnie Brown Hansen

_____________________
Anders Kofoed

___________________
Anne Knudsen

_______________________
Michael Dyrehave

_____________________

____________________
Mette Tram Pedersen

_______________________
Michael Olesen

_____________________
Peter Jensen

____________________
Line Olesen

_______________________
Jesper Rohrberg Andersen

_____________________
Simone Blicher-Nordkvist

____________________
Lea Schümann

_______________________
Henning Rasmussen

_____________________
Jes Lendhard Hansen

____________________
Hanne Birgitte Mejlstrøm
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