Bestyrelsens årsberetning 2017-18
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har i skoleåret 2017-18 beskæftiget sig med driften af og økonomien i de enkelte
virksomhedsdele af UngSlagelse. Ved budgetforliget i oktober 2017 blev ungdomsskolen pålagt en
rammebesparelse på 1 mio. kr. af driften i 2018. Bestyrelsen behandlede på to møder i efteråret, i
oktober og i november ledelsens forslag til udmøntningen af rammebesparelsen, og besluttede på
mødet d. 27. november enstemmigt den af ledelsen forelagte plan for udmøntningen.
I efteråret 2017 har bestyrelsen holdt tre møder: i september, oktober og november.
I foråret 2018 er der afholdt møde i april, og der afholdes først næste møde ultimo august, hvor der
vil ske en nykonstituering af bestyrelsen. På mødet i april blev virksomhedens regnskab for 2017
fremlagt. Det viste et lille overskud for Xclass vedkommende på ca. 46.000 kr. og for
Ungdomsskolens vedkommende et overskud på ca. 565.000 kr. svarende til ca. 5%. Det udmeldte
budget til Xclass er ikke i skrivende stund inklusiv de af byrådet tidligere trufne beslutninger om, at
eleverne skal have 31 ugentlige lektioner samt uden fuld kompensation for finansieringen af
halvdelen af virksomhedslederens løn, og dette har undret bestyrelsen.

Xclass
Xclass startede skoleåret 2017/2018 med 261 elever, af disse startede 245 på 10 temalinjer fordelt på
3 idræt, 3 samfundsfag, 2 kreative, 2 erhvervsrettede EUD linjer. De sidste 16 elever fordelte sig med
12 elever i specialklassen og 4 i vores nye autismeklasse.
Skoleåret kom rigtigt godt fra start, med et godt tilrettelagt introforløb. Efter dette fandt både elever
og lærere snart ind i skolens rytme, som altid havde vi kort efter start de første skole/hjem samtaler.
Hvor den enkelte elevs mål blev fastlagt, og der blev drøftet brobygning.
Som vi er vant til har vores idrætsklasser måttet afholde deres undervisning rundt i byen på diverse
idrætsanlæg. Vores fysik- og kemiundervisning har fundet sted på HTX, derudover har vi lånt haller
på Slagelse Gymnasium, for at kunne gennemføre vores terminsprøver og skriftlige afgangsprøver.
Dette kan fremadrettet blive et problem, da gymnasiet forventer, at de selv skal bruge hallerne, til
deres egne eksamener.
Vi forventer lidt færre elever til det kommende skoleår. I skrivende stund er der indmeldt 243 elever
heraf 11 specialklasse elever og 5 elever til klassen for autisme elever.
I løbet af skoleåret har der været både pædagogiske dage for lærerne på Xclass og fælles pædagogisk
dag med de skoler, vi har censorsamarbejde med, det var Xclass der stod for arrangementet i år.
Dagene var for både undervisere og administrative ansatte på Xclass, begge arrangementer har været
med stort udbytte.
Elever og lærere har været på skolerejse til 4 forskellige storbyer, Paris, London, Barcelona og Prag,
desuden var der en gruppe, der deltog i en skirejse til Frankrig. Alle rejserne har ifølge lærere og
elever været med stort fagligt og socialt udbytte.
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Skoleåret 2017/2018 afsluttes som altid med 10. klasseprøver og linjefagsprøver for alle elever i maj
og juni måned.
1. marts afleverede eleverne deres ønsker til ungdomsuddannelser, som det snart er tradition på
Xclass, var der 56% af eleverne, der ønskede at fortsætte med en gymnasial uddannelse, enten HF,
STX, HHX eller HTX, 35% starter på en erhvervs erhvervsfaglig uddannelse, derudover har ca. 9%
valgt at starte i mesterlære, på produktionsskole og andre vinkler til en start på deres videre
uddannelse.
Det er med stor tilfredshed, at vi igen i år ser, at så mange af vores elever vælger at forsætte med at
uddanne sig. Det er et meget vigtigt mål for alle, der arbejder på Xclass.

Den almene ungdomsskole
Ungdomsskolen kom igen i år rigtig godt i gang, hjemmesiden åbnede op for tilmeldinger på de fleste
hold allerede den 1. juli 2017, og mange unge havde brugt sommerferien på at kigge forbi
hjemmesiden for at tilmelde sig. Igen i 2017 deltog ungdomsskolen på SUK-festivalen, hvor der var
spændende udstillinger, arbejdende værksteder mv. Det synes at være en rigtig god måde at få lavet
reklame for ungdomsskolens mange tilbud.
Traditionen tro var vores to ambassadører på turné rundt i klasserne på kommunens folke-, fri- og
privatskoler for at uddele ungdomsskolens brochure. Der var stor interesse for og ikke mindst god
opbakning til vores tilbud, både fra lærere og elever, og vi er ikke i tvivl om at det afstedkommer flere
tilmeldinger.
I lighed med de tidligere år har eleverne søgt en bred vifte af ungdomsskolens tilbud. Der er stadig
overvægt af tilmeldinger til de ikke boglige fag, fx tegning, sy og design, bagehold, drama o.lign.
men der har været så stor tilslutning til dansk- og matematikholdene, at det har været nødvendigt at
oprette ekstra hold. Der er stadig størst søgning på de hold, der foregår på Willemoesvej i Slagelse,
mange unge synes miljøet på undervisningsaftenerne er hyggeligt og rart, og at de her har muligheden
for at møde mange andre unge, der går på andre hold, når der afholdes fælles pauser.
Ungdomsskolen har i december haft et udvekslingsprojekt med unge fra Police i Polen, dette projekt
afsluttes i Polen i maj 2018. Udvekslingen har fokus på det engelske sprog, kultur og samfundsforhold.
Som følge af besparelse, har ungdomsskolen måttet nedlægge gokartholdet, udstyret er efterfølgende
blevet afhændet. I januar startede desuden en proces med at samle knallertundervisningen i Slagelse,
og afhænde de tiloversblevne knallerter.
I samarbejde med Kunsttalentlinjen/Skælskør skole og Musikskolen og støttet af LAG
(Landudvikling Slagelse) har ungdomsskolen afholdt to forløb med deltagelse af unge fra en
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

2

tilbud. 16 unge fra Slagelse og 16 unge fra Serbien deltog i projektet. Projektet rundes af med
deltagelse på Mors Kulturmøde, hvor et par af de unge skal lave oplæg omkring projektet.
Ungdomsskolen har deltaget i kommunens talentudvikling med et forfatterhold, der i april udgav en
flot novellesamling med noveller skrevet af 17 af de 20 elever, der gennemførte forløbet. Elever fra
Ungdomsskolens tegnehold har lavet de flotte illustrationer til bogen.
Sæson 2017/2018 er endnu ikke afsluttet, der er stadig få hold i gang, men i lyset af besparelse på
Ungdomsskolens budget 2018, bliver der ikke tilbudt sommerferieaktiviteter i sommeren 2018.
Ungdomsskolen har i dette skoleår afholdt forskellige intensive læringsforløb. Flagskibet,
Læringslokomotivet, er et 4-ugers dagsforløb med udvikling af de unges faglige, sociale og personlige
kompetencer fra tidlig morgen til sen aften. Forløbet, som er støttet af Egmontfonden og faciliteret af
Ungdomsskoleforeningen, har haft en stor effekt på de 17 elever, der i september 2017 gennemførte
forløbet fra start til slut. Undervejs i forløbet fik elever og lærere besøg af TV2 Øst, der lavede et
fantastisk indslag om UngSlagelses forløb. 11 andre ungdomsskoler i Danmark kørte lignende forløb,
og efterfølgende har analyseinstituttet Epinion lavet evaluering af elevernes udbytte, som har været
stort,
ikke
mindst
for
vores
elever.
Hele
rapporten
kan
ses
på
http://ungdomsskoleforeningen.dk/laeringslokomotivet/evaluering.aspx. Læringslokomotivet fortsætter med tilskud fra Egmontfonden i 2018, hvorefter det eventuelt skal fortsætte udelukkende med
egenfinansiering af Slagelse kommune.
Derudover har ungdomsskolen afholdt en Robusthedscamp i oktober og i juni 2018 afholdes den
anden. Også her har de unge stort udbytte af at deltage, og tilbagemeldingerne fra såvel elever,
forældre som skoler har være overvældende. Som forsøg har forældrene efterfølgende været til campdag. På de første camps oplevede vi efterspørgsel blandt forældrene til at lære at bruge nogle af de
redskaber, der er blevet brugt i forløbet, for at de bedre kunne støtte op om deres børn. Dette har været
en stor succes blandt de forældre der deltog. Eleverne følges stadig af lærerne, således at det er muligt
at se om elevernes nye kompetencer fastholdes, når hverdagen igen melder sig. For langt de fleste,
der har deltaget indtil nu, har effekten været bibeholdt.
I indeværende skoleår har ungdomsskolen også afholdt tre andre intensive læringsforløb, en 9.klasses camp og en camp for elever i 7.-8. klasse samt en matematikcamp for 9. klasses elever. For
alle forløb har de unge rykket sig markant fagligt, personligt og socialt.
For alle de intensive læringsforløb inkl. Robusthedscampen, har interessen været overvældende. Til
et informationsmøde for forældre og elever i januar, deltog mere end 100 personer, hvilket har
afspejlet sig i antallet af ansøgninger, der har været støt stigende siden ungdomsskolen startede med
at afholde disse forløb.
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Hvorvidt ungdomsskolen fortsat skal udbyde et forløb som Læringslokomotivet i Slagelse-tilpasset
form og de øvrige intensive læringsforløb afhænger af den fremtidige økonomi for ungdomsskolen.
Som følge af besparelse er antallet af tilbud i kommende skoleår desværre halveret.

Heltidsundervisningen (HU)
Heltidsundervisningen har i indeværende år været præget af, at et stort antal elever – med meget
differentierede udfordringer – løbende siden august er blevet visiteret og indskrevet.
Det har betydet, at ved årets afslutning har HU bestået af: selve Eventen med noget over 20 elever,
to Brobygningshold med 10 elever i alt, et ”Pigehold” med 5-6 elever og et hold med ca. 5 elever
med behov for meget forskellige former for undervisningsindhold og –mængde. Hertil kommer et par
opgaver med hjemmeundervisning. Totalt er der p.t. indskrevet 45 elever.
Behovet for de meget forskellige indsatser har været udfordrende for både medarbejdere og ledelse,
men alt i alt er året forløbet tilfredsstillende, og vi har draget en række væsentlige erfaringer, som
allerede er i anvendelse i forhold til det kommende skoleårs indhold og struktur.
Det har også fyldt rigtig meget, at vores fysiske placering i dette skoleår faldt på plads! Eventen fik temmelig pludseligt – tilbudt at overtage Hulby Møllegård på Slagelsevej lidt uden for Korsør, hvor
Jobcentret havde til huse indtil fraflytningen i efteråret. Det var en overraskelse, men et
ønskescenarie, og hele processen har forløbet fantastisk – takket være en meget stor indsats fra
medarbejderne og et fantastisk godt samarbejde med Kommunale Ejendomme (inklusive
Entreprenørservice, som forestod flytningerne).
Allerede ved indflytningen i januar var det tydeligt, at såvel elever som medarbejdere følte sig mere
end godt tilpas, og det er da også forventningen, at det vil få meget stor og positiv betydning for vores
indsats, at vi nu råder over fine værkstedsfaciliteter, udearealer, køkken og gode transportforhold –
på en gang!
På Hulby undervises selve Eventen og to Brobygningshold. De øvrige to hold har til huse på
Willemoesvej, men planen er, at vi rykker tilbage på Kulturhuset i Korsør med to – tre hold fra august.
Der er simpelthen ikke plads og faciliteter i tilstrækkelig grad i ”Xclass-huset”.
Kulturhuset ser frem til, at vi igen dukker op – denne gang i en udpræget ”introvert version”.
Formålet med samlingen af nogle af de små hold på Kulturhuset er selvfølgelig også at skabe
forskellige synergieffekter mht. lærerkræfterne og en større fleksibilitet – der er et uhyre vigtigt
element i forhold til opgaveløsningen.
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Afviklingen af diverse camps gav mulighed for ansættelse af faste medarbejdere i Ungdomsskolen,
som kunne have en del af deres ansættelse i HU. Denne mulighed har været helt central i forhold til
at kunne påtage os de mange og meget forskelligartede opgaver i løbet af året, og har på mange måder
også løftet hele afdelingen. Der er eksempelvis nu mulighed for reelle fagudvalg, hvor vidensdeling
kan udfolde sig, og der udvikles løbende nye muligheder for kollegial sparring, ligesom de mindre
”afdelinger” kan læne sig op af Eventens erfaringer og faste strukturer omkring eksamensafholdelse
etc.
Som eksempel på en af de nye opgaver kan fremhæves, det vi i daglig tale kalder ”pigeholdet”. Holdet
blev dannet i samarbejde med CfS og psykiatrien i Holbæk/Roskilde, hvorfra tre piger stod foran
udskrivning, efter indlæggelser af varierende længder, med behov for etablering af et skoletilbud, der
kunne tilpasses deres situation. Det skønnedes ikke relevant at tilbyde pigerne et (dyrt) skolebehandlingstilbud, så – i dialog med forældre, medarbejdere fra psykiatrien og eleverne –
konstruerede vi en model, hvor de tre piger modtog undervisning i fire dage om ugen.
Modellen blev til i samarbejde med bla. en lærer fra Xclass, med ansvar for autismeklassen og to af
de nye ansigter i Ungdomsskolen. Holdet består netop nu af 6 piger – alle med alvorlige udfordringer
indenfor det psykologiske felt. Holdet fortsætter (på Kulturhuset) efter ferien.
På det allerseneste er konsekvensen af et længerevarende arbejde med afdækning af udfordringerne
omkring sent ankomne unge flygtninge blevet, at der sandsynligvis skal etableres et heltidsskoletilbud
til denne gruppe i regi af Ungdomsskolen. Forslaget behandles p.t. politisk, men vedtages det, bliver
det en meget stor udfordring at folde tilbuddet ud til start i skoleår 2018/19.
Det er selvfølgelig helt centralt for hele HU’s virke, at vi, som i år, kan overføre - også store - beløb
fra år til år, hvilket er en konsekvens af vores rene taxameterfinansiering.
Slutteligt skal det bemærkes, at vi nyder en udbredt tillid til vores arbejde fra forvaltningsside, med
hvilken afdelingen har et særdeles godt og meget konstruktivt samarbejde.

Klubberne
Dalmose: Ungdomsklubben starter op stille og roligt i sæsonen. De unge kom dog dryssende i løbet
af efteråret.
Klubben blev, sammen med en del andre Ungdomsskoleaktiviteter, ramt af den store besparelse i
sæsonen. Klubben fik dog lov til at køre sæsonen færdig. Der var en velbesøgt juleafslutning i dec.
Efter nytår var det dog ikke mange unge, der benyttede klubben, og til afslutningen d. 22/3-18
dukkede der 13 unge op, der dog havde en fantastisk aften med de voksne.
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Fritidsklubdelen på Byskovvej:
Fritidsklubben kører som den plejer med 50 medlemmer og en lille venteliste. Klubben har de faste
arrangementer som Gallafest, Pjaske-party, julefrokost, Cykelklub, tøseklub, Rideskole og mange
andre ugentlige ting. Klubben skiftede både leder og en fast pædagog ud i løbet af året, da de ville
prøve nye udfordringer. I foråret 2018 har klubben startet et samarbejde med Pædagogseminariet
(Absalon), hvor studerende kommer ud og laver projekter med børnene, og den konstituerede leder
Jesper har holdt oplæg for de studerende om klubben og Ungdomsskolen.
Klubben har fået en del af 7. klasserne til at begynde på ungdomsskolehold, og med en øget
kommunikation med forældrene, vil Klubben fortsætte med dette.
Fritidsklubben har en lille gruppe børn, som prøver at bliver integreret i et normalt miljø, det er børn
med mindre form for autisme eller nogle uledsagede flygtningebørn. Det er gået rigtig godt i år.
Ungdomsklubdelen på Byskovvej:
Efter en lidt turbulent sidste sæson med nogle unge, der fyldte meget, truede medarbejdere og lavede
meget ballade, så har denne sæson været rigtig god. En lille gruppe drenge, har i samarbejde og dialog
med SSP og deres forældre fået forbud mod at komme i Klubben, og den store gruppe har været til
individuelle samtaler sammen med deres forældre. Der er blevet lavet faste aftaler om opførsel, og
det er blevet fulgt til punkt og prikke. Der har været mange unge i sæsonen igennem i Klubben. I alt
142, hvilket er flere end sidst år. Stemningen har været god, og der har været fuld opbakning til alle
aktiviteter i klubben. Der har været 3 medarbejdere på arbejde, og Klubben er gået fra 4 til 3
åbningsaftener, men det øgede antal medarbejdere har givet tryghed, og en øget individuel
pædagogisk tilgang til de unge. Alle drengene i gruppen har fået ros for en god sæson, og rosen har
klubben videregivet til de enkelte relevante forældre.
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