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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:   Punktet udgår idet ingen elevrådsdrepræsentanter er mødt 

 

3. Slutrapporter for 2017 

 
Sag nr. 3  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold:                 Status på slutforbrugsrapporter for 2017 for Ungdomsskolen og  

                                                    for Xclass 

 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager  

                                                     orienteringerne til efterretning. 

 

Bilag:  Slutforbrugsrapporter 2017 for Xclass og for Ungdomsskolen  

                                                     

 Beslutning:   Orienteringerne taget til efterretning. 
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4. Status på udmøntningen af de vedtagne besparelser i 

ungdomsskolen 
 

Sag nr. 4  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold:                 Udmøntningen af den vedtagne besparelse på 1 mio. kr. i ungdomsskolens 

2018 budget 

 

Bestyrelsen vedtog enstemmigt på mødet d. 27.11.17, ud fra ledelsens 

indstilling, hvilke områder inden for ungdomsskolens samlede drift, der skulle 

reduceres i 2018. Tidligere bestyrelsesmedlem Anders Koefoed (V) har rejst 

sagen i byrådet d. 26.3.18 (sagsbehandlingen kan ses på: 

https://slagelse.kommune-tv.dk/watch/2511, sag nr. 23). Sagen er blevet 

behandlet i Børn- og Ungeudvalget d. 9.4.18 (se bilag) 

 

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter Børn- og Ungeudvalgets 

beslutning 

                                       

Bilag:                     Referat fra Børn- og Ungeudvalgets møde d. 9.4.18, sag nr. 16 

 

 

Beslutning:  Drøftet og taget til efterretning. 

 

5. Forslag til budget 2018 for Xclass og ungdomsskolen 
 

 

Sag nr. 5  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold:                 Forslag til budget 2018 for Xclass og ungdomsskolen 

 

Ungdomsskolen fremlægger forslag til budget 2018 og Xclass orienterer om 

status på budget 2018 

 

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender 

ungdomsskolens forslag til budget 2018, og tager  

                                       orienteringen om status på Xclass budget 2018 til efterretning 

                                       

Bilag:                     Forslag til budget 2018 for ungdomsskolen. 

Budgetforbrugsrapport for Xclass april 2018 

 

 

Beslutning:  Budgetforbrugsrapport på Xclass 2018 uddelt i mødet, orientering givet og 

taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker en opfølgning på 

budgetkorrektionerne. 

Ungdomsskolen budgetoplæg gennemgået og godkendt. 

https://slagelse.kommune-tv.dk/watch/2511
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6. Orientering om kommende sæson 2018/19 i ungdomsskolen samt 

skoleårets planlægning 2018/19 på Xclass 
 

Sag nr. 6  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Orientering om kommende sæson 2018/19 i ungdomsskolen samt om 

skoleårets planlægning 2018/19 på Xclass 

 

Udkast til fagrækken 2018/19 præsenteres samt orientering om 

elevfordelingen på temalinjer 2018/19 på Xclass 

 

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til 

efterretning 

 

Bilag:                                          Udkast til fagrækken for sæson 2018/19 for ungdomsskolen uddeles i mødet. 

  Elevfordelingen på temalinjer 2018/19 på Xclass uddeles i mødet 

 

Beslutning:  Orientering om elevfordelingen på de forskellige temalinjer på Xclass i 

kommende skoleår givet og taget til efterretning. 

 Fagrække gennemgået og forhåndsgodkendt – ledelsen arbejder videre med 

tilbuddet. 

  

7. Bestyrelsens årlige beretning 2017-18 
 

 Sag nr. 7  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Bestyrelsens årlige beretning 2017-18 

 

  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. 
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Bilag:                                          Bestyrelsens årsberetning 2016-17 som inspiration 

 

Beslutning:  Bestyrelsen beder ledelsen om at lave udkast til en kortere beretning for 

2017-2018 med fokus på faktuelle oplysninger. Udkast rundsendes 

bestyrelsen til kommentering og efterfølgende godkendelse. 

 

8. Gensidig orientering 
 

Sag nr. 8  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Gensidig orientering 

 

 Formanden og andre medlemmer 

 Xclass  

 Ungdomsskolen 

 Erasmus+ KA1-projekt om personlig robusthed 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. 

 

Bilag:  Opgørelse hold og elever d.  6.4.2018 ungdomsskolen 

  

Beslutning: 

Ad. 1) 

Orientering om en ny budgetproces der er igangsat i Slagelse kommune.  

Der påtænkes iværksat en organisationsændring i Slagelse kommune efter ide fra Skanderborg kommune. 

Selve udmøntningen er ikke på plads endnu, men virksomhedslederne er indkaldt til høringsseminar den 

15/5-18 hvorefter der arbejdes videre med processen. 

 

Per Kanstrup orienterede om resultaterne på test fra de intensive læringsforløb og læste en evaluering op 

fra en elev der var meget glad for at deltage i ungdomsskolens matematikcamp. 

 

Ad. 2) 

 Der pågår drøftelser om 10. klasse nationalt – Henning og Jes er inviteret til møde med 

undervisningsudvalget i folketinget for at snakke 10. klasse.  

 De skriftlige prøver starter i næste uge, derefter skal eleverne i gang med at forberede sig til de 

mundtlige prøver og fagprøver i deres linjefag.  

 Den 28. juni 2018 er der dimission, bestyrelsen er velkommen til at deltage.  

 Den 24/4 2018 har billedkunstlinjen modeshow med papirkjoler, bestyrelsen er også her meget 

velkomne. Kjolerne udstilles efterfølgende på Xclass. 

 

Ad. 3) 

Heldagsskolen: 

Er ved at komme på plads i Hulby – SUPER !! (og personalet har lavet en kanonindsats !!) Meget lækkert 
med værkstedsfaciliteter og udearealerne. 
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Der er tryk på i forhold til prøveafholdelse… 

Der er fuld gang i planlægning af næste skoleår 

 Flere små hold på Kulturhuset 

 Mange elever fra start – både på selve Eventen og på de øvrige hold (p.t. 26 totalt) 

 God økonomi, så vi kan indrette os fornuftigt 

 Knasterne bliver logistikken mht. lærertimerne (i camp-uger eksempelvis) 
 

Forventet opstart af endnu et tilbud: Til sent ankomne flygtninge/indvandrere, der ikke er klar til 
ungdomsuddannelse, men ikke længere kan være indskrevet i modtagerundervisningen. Pilotprojekt lige nu 
til politisk behandling. Anslået ramme: ca. 10 elever/1,3 mio – og forventeligt behov for ansættelse af to 
lærere med kompetencer indenfor dette felt (bla. dansk som andetsprog) 

Klubben 

Dalmose: 

Ungdomsklubben gik efter nytår ind i sin sidste sæson. Engagementet blandt de unge faldt markant, så det 

meste af vinter/forår lå besøgstallet på mellem 5 og 10 unge. Til afslutningen torsdag d. 22/3 dukkede der 

13 unge op, der havde en god og sjov aften. Medlemstallet sluttede med 50 indmeldte medlemmer, hvilket 

er halvdelen af hvad Klubben plejer at slutte sæsonen på. 

 

Fritids/Ungdomsklubben på Byskovvej: 

Den mangeårige medarbejder Peter stoppede i klubben i slutningen af januar, og en ny pædagog blev 

ansat, Yazmin, som både skal have timer i Fritidsklub og Ungdomsklub. Hun er uddannet skuespiller, samt 

erfaring med Yoga, meditation, fiskeri, fodbold, dans og meget andet.  

 

Fritidsklubben har i foråret været med i et projekt med Pædagogseminariet (Absalon), hvor de studerende 

og børnene skal skabe nogle projekter sammen ud fra børnenes fritidsinteresser. Hele projektet munder ud 

i en udstilling i Vestsjællands centeret. 

Medlemstallet i Fritidsklubben er lige nu 51, med et fremmøde på alt fra 20 til 35 børn om dagen.  

 

Ungdomsklubben: 

Der har været en dejlig stemning i om aftenen, og der har været mange projekter i Ungdomsklubben. 

Ungdomsklubben lukker sæsonen onsdag d. 25/4.  

Medlemstallet ligger stabilt på ca. 135 medlemmer, med et fremmøde på 15 til 30 unge pr. aften.   

 

Ungdomsskolen: 

Sluttede hovedsæsonen til påske. Pt. er vi i fuld gang med at gennemføre de af bestyrelsen besluttede 

besparelser, og vi er stadig i gang.  

 

Vi har i samarbejde med Kunsttalentlinjen/Skælskør skole og Musikskolen, støttet af LAG (Landudvikling 

Slagelse) afholdt to forløb med deltagelse af unge fra et kunstskole i Beograd, det første i Skælskør i 

november og det andet i februar i Beograd. Projektet var et kulturelt udvekslingsprojekt, med fokus på de 

13-18 åriges opfattelse og brug af kulturelle tilbud.  16 unge fra Slagelse og 16 unge fra Serbien deltog i 

projektet. 

 

Onsdag d. 18/4 var der afslutning på et talentforløb hvor ungdomsskolen havde 20 unge fra folkeskolen i et 

”creative writing”forløb, der mundede ud i en flot bog med noveller skrevet af de unge og illustreret af 

elever fra ungdomsskolens tegnekursus. Bogen vil blive uddelt til skoler og biblioteker i Slagelse kommune.   
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Den 1. marts 2013 var der ansøgningsfrist til forskellige intensive læringsforløb, og der var mange ansøgnin-

ger. Der blev visiteret 12 til Matematikcampen i april, 20 til 7./8. klasse camp i sidste uge, 14 til Robustheds-

camp i juni og 22 til Læringslokomotivet i september. Der er ventelister til de to sidstnævnte camps. 

 

Ungdomsskolen er kommet med i et pilotprojekt ”Forældrekupeen” for at give forældrene værktøjer til at 

bakke op om de unge når de kommer hjem fra camp. Det er faciliteret af Ungdomsskoleforeningen og 

støttet af Egmontfonden. 

 

4) 

Projektet afsluttes d. 31/5-2018, lærerne laver en bog ud fra deres erfaringer med projektet. Den forventes 

at udkomme i efteråret. 

9. Næste møde 
 

Sag nr. 9  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Aftale om mødetidspunkt i juni 

For at sikre en så høj grad af mulighed for deltage i næste møde skal ny 

mødedato besluttes i stedet for d. 20. juni 

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter ny mødedato i 

juni 2018 

 

Beslutning: Torsdag den 30. august 2018, kl. 19 – 21. 

10. Eventuelt 

Sag nr. 10  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

Sagens indhold:                 Eventuelt 

 Intet. 
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