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Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse  
Ungdomsskoleplanen indeholder en fortegnelse over de spørgsmål, som Kommunal-
bestyrelsen har taget stilling til i relation til den kommunale ungdomsskole som hel-
hed og i relation til bestyrelsen for UngSlagelse.  
 
 
1. Ungdomsskoleloven 

Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte: 
 Almen undervisning. 
 Prøveforberedende undervisning. 
 Specialundervisning. 
 Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og dansk 
 samfundsforhold. 

 
 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 

 Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel1. 
 Heltidsundervisning. 
 Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan 

indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. 
 Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, 

stk. 1, nr. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
 Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-

10. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 7, og § 33, stk. 8. 
 

Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte 
klub- og anden fritidsvirksomhed. 
 
2. Slagelse Kommunes ungdomsskoleordning 
 
2.1.  Kommunen tilrettelægger ungdomsskolevirksomheden på følgende måde: 
 Der er oprettet en kommunal ungdomsskole til varetagelse af kommunens 
 ungdomsskoleforpligtelse. 
 

Der etableres undervisning og aktiviteter inden for nedenstående 
virksomhedsområder: 

 
 Almen undervisning. 
 Prøveforberedende undervisning. 
 Specialundervisning. 
 Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og 

danske samfundsforhold. 
 Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 

                                                
1 Kommunen skal tilbyde undervisning i knallertkørsel, jf. Lov nr. 565 af 18. juni 2012, Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomssko-
ler. Som regel sker det i regi af den kommunale ungdomsskole.  
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 Heltidsundervisning og anden dagundervisning med socialpædagogisk 
sigte. 

 Klubvirksomhed.  
 Anden fritidsvirksomhed. 

 
2.2.  Bestyrelsen for UngSlagelse fastlægger undervisningens indhold og omfang 

inden for ovenstående virksomhedsområder. 
 
2.3.  Den sammenhængende Børn og Unge politik er grundlaget for Ungdomsskoles            
 Virksomhed 
 
2.4.  Samarbejdsaftaler med andre kommuner. 
 
 Der er ikke indgået generelle aftaler med andre kommuner om varetagelse af 
 kommunens ungdomsskoleforpligtelse. 
  

Bestyrelsen for UngSlagelse kan fastlægge principper for samarbejde med 
ungdomsskoler i andre kommuner. 

 
Bestyrelsen for UngSlagelse kan beslutte, at henvise unge fra Slagelse 
Kommune til deltagelse i ungdomsskolevirksomhed i andre kommuner. 

 
Elever bosiddende i andre kommuner kan optages i Slagelse ungdomsskole 
efter aftale med hjemstedskommunen. 

 
 

3. Vision for ungdomsskolen 
    UngSlagelse - din bro til fremtiden 
 

 UngSlagelse skal medvirke til at unge for en ungdomsuddannelse 
 UngSlagelse skal være en vigtig aktør i overgangen fra ungdomsliv til voksen-

liv. 
 UngSlagelse skal være et dynamisk og udviklende centrum for dannelse, ud-

dannelse og oplevelse for alle unge. 
 

4. Mission 
    UngSlagelses mission er dannelse i faglig, personlig, social og kulturel forstand.  
 

 I et pædagogisk læringsmiljø med et højt fagligt niveau og i en tryg atmosfæ-
re motiverer vi alle unge til at udvikle sig personligt, socialt og fagligt samt til 
at tage aktiv del i et demokratisk samfund. 

 UngSlagelse er skolen for alle unge i Slagelse Kommune. 
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5. Kerneopgaver 
    UngSlagelses kerneopgave er at kompetenceudvikle den enkelte unge og skabe           
   grundlaget for den enkelte unges mestringsoplevelser. 
 
UngSlagelse: 

 skaber en alsidig vifte af læringstilbud 
 skaber fleksible læringsmiljøer og mangfoldige sociale kontekster for de unge 
 skaber udfordrende og innovative rammer 
 fokuserer på relationskompetence, ansvarlighed, respekt og tolerance 
 udvikler unge, der er motiverede for læring og uddannelse 
 udvikler den enkelte unges globale udsyn 
 udvikler de enkelte unge til væsentlige kulturbærere 

 
6. Succeskriterier 

 Andelen af unge i målgruppen for ungdomsskolen der deltager i mindst én ak-
tivitet ligger mindst på landsgennemsnittet. 

 Eleverne i Ungdomsskolen repræsenterer alle kommunens skoler. 
 Der sikres en geografisk spredning af læringstilbuddene forhold til almenun-

dervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og under-
visning for unge, der sikrer et ensartet serviceniveau for alle unge. 

 Ungdomsskolen tilbyder undervisning/aktiviteter i skolesommerferien der bl.a. 
retter sig mod unge med særlige behov og udvikling af talenter. 

 Ungdomsskolen udbyder særlige tilbud til unge ”ikke uddannelsesparate”, til 
støtte for forløb i folkeskolen. 

 90 % af de elever der afslutter forløb i heldagsskolen fortsætter i et uddan-
nelsesforløb. De resterende starter på uddannelsesforberedende aktiviteter. 

 Elever der deltager i prøveforberedende undervisning opnås resultater der 
minimum svarer til adgangskravene på ungdomsuddannelserne. 

 Af de elever der har deltaget i et undervisningsforløb/aktivitet udtrykker 
mindst 75 % at de er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet og mindst 85 
% at de har trivedes godt eller meget godt i forhold til undervisere og i fæl-
lesskabet. 

 
7. Effektmål 
    For alle undervisnings- og aktivitetsforløb opsættes læringsmål. Læringsmålene tager      
    afsæt i mål der indgår i holdbeskrivelsen. Ved forløbenes afslutning evalueres på 
    målopfyldelsen. Ved længerevarende undervisningsforløb opsættes individuelle  
    læringsmål. 
 
    Der kan opsættes og evalueres på flere elementer, faglige, sociale og personlige ud    
    viklingsmål. 
 
    Der afrapporteres på målopfyldelsen i Virksomhedsaftalen. 
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8. Ramme for andre aktiviteter jfr. Ungdomsskolelovens § 3 stk. 2. pkt. 3. 
     
    Ungdomsskolen kan udbyde ”andre aktiviteter” der: 

 Understøtter og ligger i direkte forlængelse af almenundervisning, prøveforbere-
dende undervisning, specialundervisning, undervisning for unge indvandrere og 
heltidsundervisning 

 Udvikler læringskompetencer i bred forstand, herunder skaber motivation for læ-
ring og uddannelse 

 Giver indsigt i kreative og innovative læringsmiljøer 
 Introducerer til traditionelle fritidstilbud når aktiviteten tilrettelægges med et 

særligt ungeperspektiv/orientering 
 Struktureret udvikler kulturelle, social og personlige kompetencer 

 
 
9. Servicemedarbejdere 

 
9.1  Ungdomsskolen betjenes af de til de enkelte undervisningssteders tilknyttede 

servicemedarbejdere. 
 
9.2  Til undervisningssteder, hvor der ikke er tilknyttet servicemedarbejdere, kan 
 ungdomsskolen ansætte egne servicemedarbejdere. 

 
 
10. Ungdomsskolens lokalebrug 

 
10.1. Ungdomsskolevirksomheden foregår, hvor det findes formålstjenstligt i egne 

eller lejede lokaler og udendørsanlæg, samt i det omfang, der er behov for 
det, på folkeskoler inklusiv skolernes udendørsanlæg, samt i andre 
kommunale lokaler og udendørsanlæg.  

 
 

11. Ungdomsskolens ledelsesnormering 
 
Dette afsnit bliver tilrettet, når Uddannelsesudvalgets har truffet beslutning 
om ledelsesstruktur i UngSlagelse. 

 
11.1.  Ledelsen af UngSlagelse omfatter: 

1,0 stilling til den overordnede ledelse, koordination, strategi mv. (heri indgår 
0,3 stilling der tildeles i grundtid til skoleledelse) 

1,5 stilling til daglig ledelse af ungdomsskolens holdundervisning2 

                                                
2 Herunder almen undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsfor-
hold, undervisning i færdselslære og knallertkørsel samt anden fritidsvirksomhed jf kapitel 2.1 punkt 1, 3, 4,5 og 8.  
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0,3 stilling til daglig ledelse af klub 

0,2 stilling til pædagogisk administrativ medhjælp 

Ledertid til heltidsundervisningen er takstfinansieret og afgøres således af 
antallet af elever, der er visiteret til tilbuddet. 

Ledertid til Xclass tildeles ud fra den gældende beregningsmodel på 
folkeskoleområdet (eksklusiv grundtiden) 

  
12. Ungdomsskolens målgruppe 

 
12.1 Målgruppe er alle unge bosiddende i kommunen, som har påbegyndt 7 klasse i 
 grundskolen og til og med det skoleår hvori de fylder 18 år. 
 
12.2  Unge, der er 18 år kan afslutte påbegyndt ungdomsskoleundervisning. 
 
12.3  Lederen af UngSlagelse kan godkende at unge, udenfor den primære 

målgruppe kan optages på allerede etablerede hold. 

 

13. Generelle afvigelser fra ungdomsskolens aldersgrænser 
 
13.1 Unge fra 10 til 13 år kan optages i ungdomsskolens Fritids- og Juniorklubber. 
 

   13.2 I forbindelse med konkrete, aftalte aktiviteter og projekter kan der ses bort 
fra alderskriteriet.  

 

14. Ikrafttrædelsesbestemmelser 
 
Nærværende ungdomsskoleplan træder i kraft den             og erstatter tidligere ung-
domsskoleplan for Slagelse Kommune. 
 
 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den  
 
 
 
 

Sten Knuth  Per Kensø 
Borgmester  Skolechef 

 
 
 


