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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:   Orienteringen taget til efterretning. 

 

3. Forslag om opnormering af ledelseskraften i ungdomsskolens 

specialpædagogiske tilbudsvifte 
 

Sag nr. 3  Kompetence: Bestyrelsen og børn- og ungeudvalget Åben sag 

 

Sagens indhold: Efter kommunesammenlægningen blev normeringen af Eventen fastsat til 20 

elever, som udløste ½ lederstilling. I dag er der indskrevet i alt 56 elever i de 

meget forskellige specialpædagogiske tilbud, som hører under 

afdelingslederen for disse. Tilbuddene er pt. placeret på 5 forskellige 

matrikler.  Afdelingslederens løn finansieres af det taksttilskud, som gives til 

eleverne i de forskellige tilbud. Bortset fra M-ung er alle tildelinger finansieret 

ud fra en fast elevtakst, som for nogle af elevernes vedkommende er 

væsentligt lavere end de tilbud, de tidligere var placeret i hos private aktører i 

tilsvarende specialiserede tilbud.  

Udgiften til opnormeringen er udgiftsneutral for alle parter. 

   

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

beslutning d. 3. juni 2019 

 

Bilag:  Uddrag af Børn- og Ungeudvalgets beslutningsreferat fra mødet d. 3. juni 2019 
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Beslutning:   Børne- og Ungeudvalgets beslutning om udsættelse af punktet drøftet. 

Administrationen udarbejder ny indstilling til Børne-ungeudvalgsmødet i 

august. Vi afventer dette. Hvis indstillingen ligger op ad bestyrelsens 

anmodning og indstillingen godkendes af Byrådet, handles der efter dette i 

UngSlagelse uden yderligere beslutning i bestyrelsen. 

4. Retningslinjer for håndhævelsen af Røgfri skoletid i UngSlagelse 
 

Sag nr. 4  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Bestyrelsen skal godkende retningslinjer, som skal være gældende i de 

forskellige tilbud, som er i UngSlagelses regi gældende fra 1.8.19 

Indstilling: Den ønskede dispensationsmulighed for heltidsundervisningen er af børn- og 

ungechefen taget af bordet. Der har været afholdt møde mellem 

repræsentanter fra Xclass og udviklingskonsulent fra Folkesundhed mhp. at få 

hjælp til udarbejdelsen af retningslinjerne. 

Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter udkastene fra Xclass, 

Ungdomsskolen (Drøftes i LokalMED-niveau 2 i Ungdomsskolen d. 12.9.19) og 

heltidsundervisningens tilbud, godkender udkastene samt aftaler den videre 

proces. 

Bilag:                                          Røgfri skoletid for elever på Xclass 

 

Beslutning: Efter debat om punktet generelt, blev udkast til retningslinje fra Xclass drøftet 

og godkendt. Ungdomsskolen udarbejder retningslinjer for deres forskellige 

afdelinger i september 2019, hvorefter det fremlægges for bestyrelsen. Der vil 

blive udarbejdet håndterbare procedurer i dialog med Center for Børn og 

Unge i forhold til særlige undervisningstilbud. 

 

5. Orientering om kommende sæson 2019/20 i ungdomsskolen samt 

skoleårets planlægning 2019/20 på Xclass 
 

Sag nr. 5  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Orientering om kommende sæson 2019/20 i ungdomsskolen samt om 

skoleårets planlægning 2019/20 på Xclass 

 

Fagrækken og valgfagstilbuddene 2019/20 i Ungdomsskolen præsenteres 

samt orientering om arbejds- og fagfordelingen på Xclass 
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Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til 

efterretning 

Bilag:                                           Foreløbig fagrække og valgfagstilbuddene i Ungdomsskolen samt                                                       

elevfordelingen på temalinjerne på Xclass 2019/20 

   

Beslutning:  Ungdomsskolen: Orientering drøftet og taget til efterretning.  

Xclass: Bilag om fordeling af linjer og elever på Xclass omdelt og gennemgået 

på mødet. Orientering drøftet og taget til efterretning. 

 

6. Forbrugsrapporter 2019 
 

Sag nr. 6  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold:                 Forbrugsrapporter 2019 

 

Ungdomsskolen (almen, heltidsundervisningen, modtagerklasse og klubben) 

og Xclass fremlægger status på forbrug af budget 2019. 

 

 

Indstilling:                     Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager                                       

  orienteringerne til efterretning 

                                       

 

Bilag: Budgetforbrugsrapport for Xclass og for Ungdomsskolen 18. juni 2019  

 

Beslutning:  Ny forbrugsrapport for Xclass uddelt på mødet, da der var mindre fejl i den 

tidligere fremsendte. Forbrugsrapporterne drøftet og taget til efterretning.  

 

7. Gensidig orientering 
 

Sag nr. 7  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Gensidig orientering 

 

 Formanden (dialogmøde om budget 2020-2023 d. 13.5.19) og andre 
medlemmer (Bilag: Samarbejdsaftale mellem CSU Slagelse og UngSlagelse 
samt læserbrev fra Sjællandske 27.5.19) 
(Bilag: Spørgsmål til diverse budgetdele i Ungdomsskolen stillet af borger d. 
22. maj og d. 10. juni) 

 Xclass (mundtlige eksamener i juni og dimission, outrodagene i uge 26) 

 Ungdomsskolen (Bilag: Spanskeksamen Sjællandske 11.6.19) 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. 
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Bilag:  Samarbejdsaftale med CSU  

Indsigt i forbrug af budgetkroner svarene 

  SI om ungdomsskolen 27.5.19 

  Svar til SI 12.6.19 

  Spansk sj 11.6.19 

   

  

Beslutning:  Orientering om godt og inspirerende dialogmøde. Budget afventer politisk 

behandling, høringsperiode i september 2019. 

 Orientering om samarbejdsaftale med CSU. Hanne undrer sig over at VUC ikke 

er blevet hørt ifht. om de også fremadrettet kan løfte den opgave 

ungdomsskolen nu er blevet bedt om at overtage. VUC har en skriftlig aftale 

for det kommende skoleår. 

 Orientering om borgerhenvendelser vedr. økonomi i ungdomsskolen. 

Beslutning om at fremsende fornyet brev til økonomiudvalget om oplevet 

chikane fra borger.  

 Orientering fra Xclass og ungdomsskolen. 

  Orienteringer givet og taget til efterretning. 

 

8. Eventuelt 

Sag nr. 8  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

Sagens indhold:                 Eventuelt 

 Michael og Henning aftaler første mødedato for kommende skoleår.  
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