
 

1 
 

  

Bestyrelsens årsberetning 2019-20 
 
Skoleåret formede sig normalt indtil onsdag d. 11. marts kl. 20.30, hvor statsministeren fortalte, at 

landet grundet corona-19-virussens bekæmpelse skulle lukkes helt ned. Dermed stod UngSlagelse i 

en helt ukendt og uvant situation som i øvrigt alle andre i landet. Inden påske blev det meddelt, at 

de planlagte eksamener i maj og juni var aflyst, samt at eleverne skal undervises til ultimo juni, og 

så få en årskarakter. Efter påske blev det muligt at åbne for elever i 0.-5. klasse samt elever med 

forskellige behov, og i forbindelse med regeringens og folketingets plan for genåbningens fase 2 

blev det muligt for alle elever at komme igen fra d. 18. maj. 

  

Bestyrelsen har i skoleåret 2019-20 beskæftiget sig med udviklingen og driften af samt økonomien i 

de enkelte virksomhedsdele af UngSlagelse : 

(Xclass, den almene ungdomsskole, heltidsundervisningen herunder M-Ung og klub).  

 

I efteråret 2019 har bestyrelsen holdt to møder: i september og oktober. 

I foråret 2020 er der afholdt møde i februar samt planlagt møder i april, maj og juni. På mødet i 

februar blev virksomhedens foreløbige regnskab for 2019 fremlagt. Det viste et lille mindreforbrug 

for Xclass vedkommende og for Ungdomsskolens vedkommende et mindreforbrug på ca. 314.000 

kr. svarende til ca. 4%.  

Kommunens overgang til nyt økonomisystem (OPUS) har bevirket store vanskeligheder med at få 

kontoplan og lønudbetalinger til at være valide, hvilket har kostet mange ekstra administrative 

arbejdstimer i organisationen. Derudover var budgetomplaceringerne for 2020 endnu ikke på plads 

primo 2020. Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med, at dette ikke var ordnet af Administrativ Service 

(AS). 

Implementeringen af organisationsudviklingsprojektet og af Børn- og Ungepolitikken bliver to af 

årets spændende opgaver for bestyrelsen at følge arbejdet med. 

 

Xclass 

 
Skoleårets start 

Xclass startede skoleåret 2019/2020 med 255 elever, af disse startede 236 på 10 temalinjer fordelt 

på 4 idræt, 3 samfundsfag, 2 kreative, 1 erhvervsrettet EUD-linjer. De sidste 17 elever fordelte sig 

med 12 elever i specialklassen og 5 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. 
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Årets gang. 

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. Vi har for første gang 

afholdt skriftlige terminsprøver og eksamener i vores egne lokaler, de er forløbet godt.  

Vi forventer nogenlunde samme elevtal i det kommende skoleår 2020/21. I skrivende stund er der 

indmeldt 239 elever heraf 13 specialklasse elever og 13 autisme elever. 

I løbet af skoleåret har vi traditionen tro afholdt pædagogiske dage. I år var hovedemnerne 

fastholdelse af vores elever og samarbejde mellem elever, lærere. Vi har også deltaget i en 

pædagogisk dag med de skoler, vi har censorsamarbejde med, i år var det Vordingborg, der 

arrangerede, begge arrangementer har været med stort udbytte. 

Skolerejserne. 

Elever og lærere skulle have været på skolerejse til 4 forskellige storbyer, Paris, London, Barcelona 

og Prag, desuden var der en gruppe, der skulle have været på en skirejse til Frankrig. Alle rejserne 

måtte desværre aflyses på grund af Corona og den efterfølgende nedlukning af Europa. Vi var så 

heldige at det lykkedes os at få de indbetalte penge retur.  

Hvor går eleverne hen? 

1. marts afleverede eleverne, deres ønsker til ungdomsuddannelser, som det snart er tradition på 

Xclass, var der 48% af eleverne, der ønskede at fortsætte med en gymnasial uddannelse, enten HF, 

STX, HHX eller HTX, 36% starter på en erhvervs erhvervsfaglig uddannelse, derudover har ca. 

14% valgt at starte i mesterlære, på FGU 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 åbnede op for tilmeldinger den 1. juli 2019, og igen i år havde mange unge brugt 

sommerferien på at kigge forbi hjemmesiden for at tilmelde sig. Den 1. juli var også datoen vi 

introducerede vores nye hjemmeside, vores prioritering var at få hold på så de unge kunne tilmelde 

sig og se, hvad vi havde på programmet i det kommende skoleår. Som ventet var der udfordringer, 

men det blev løst hurtigt og tilfredsstillende af Webto, som er det firma, vi har valgt til at designe og 

vedligeholde hjemmesiden. I løbet af året har vi foretaget rettelser, og har fået lagt alle de ting ind, vi 

har valgt skal være tilgængelige for de unge, deres forældre og vores medarbejdere.  

 

I lighed med alle de tidligere år, fik skoleklasserne på kommunens folke-, fri- og privatskoler besøg 

af to af ungdomsskolens medarbejdere, der fortalte om alle de tilbud ungdomsskolen har, samtidig 

med at ungdomsskolens brochure blev uddelt. Der var stor interesse for og ikke mindst god opbakning 

til vores tilbud, både fra lærere og elever. Brochuren blev ligeledes sendt til skoler og forældre, 

sidstnævnte via eboks.  

 

Ungdomsskolen deltager hvert år i Skt. Michaels nat i Slagelse. Vi afholder en alkoholfri UngFest på 

Badeanstalten som er meget søgt af de unge, og hvor forældrene kan sende deres unge mennesker 
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hen og feste i et trygt og godt miljø. Dette blev i 2019 belønnet på fornemmeste vis af Skt. Michals 

Nat’s bestyrelse, idet Ungdomsskolen fik Skt. Michaels Nats kulturpris 2019 og en check på kr. 

10.000. Det var derfor en meget stolt souschef og en mangeårig klubmedarbejder, der på selve aftenen 

modtog prisen og checken. Efterfølgende har et enigt medarbejderudvalg besluttet, at pengene skal 

gå til en UngFestival, hvor unge bl.a. kan prøve nogle af ungdomsskolens outdoor aktiviteter, 

afsluttende med en fest. UngFestival’en er planlagt afholdt i juni 2020, med gratis deltagelse for alle 

ungdomsskolens unge. Denne aktivitet blev ligesom alle andre aflyst pga. Corona-19. 

 

Sæson 2019/2020  

Ungdomsskolehold 

Igen i denne sæson, har eleverne stort set kun tilmeldt sig eftermiddagsholdene (hold der starter 

mellem kl. 16 til17). En rundspørge blandt en del elever, har vist, at de helst vil komme direkte fra 

skole, gå i ungdomsskole og så tage hjem bagefter og bare holde fri. De orker ikke at skulle tage af 

sted til ungdomsskolen, når de endelig er kommet hjem efter en lang dag. Igen i denne sæson har der 

været stor søgning til de boglige hold, specielt matematik, dansk og engelsk har været hold, hvor vi 

har haft så lange ventelister, at vi har måttet oprette ekstra hold. I år har vi, for en del holds 

vedkommende, lavet efterårs- og forårshold – det er ud fra sidste års erfaringer, hvor vi efter juleferien 

oplevede et forholdsvis stort frafald. Samtidig har vi først åbnet op for tilmeldinger på de hold der 

foregår i foråret pr. 1.12.19. Dette for at undgå, at elever tilmelder sig et hold, der ligger så langt ude 

i fremtiden, at de i mellemtiden alligevel ikke kan deltage, men ikke får afmeldt sig og dermed optager 

en plads for en anden. Disse tiltag ser umiddelbart ud til at have haft den ønskede effekt. 

 

For andet år i træk har vi kørt stram fremmødekontrol, og har udmeldt elever, der ikke har været 

deltagende i undervisningen tre gange i træk. Det har medført, at frafaldet på holdene er blevet mindre. 

Eleverne er blevet bedre til at give besked om fravær ifm. sygdom og andet, og til at få meldt sig ud, 

hvis de ikke længere ønsker at gå på et givent hold. 

 

Holdene på Willemoesvej i Slagelse tiltrækker stadig rigtig mange unge fra hele kommunen, også 

unge, der er bosiddende i andre områder at kommunen. 

 

Af særlige hold i denne sæson skal nævnes: 

 Filmskuespil- & filmproduktionsholdet, hvor 30 elever indspillede filmen ”For altid”, der havde 

premiere i Panorama i Slagelse. Vi forventer at udgive filmen på YouTube sammen med 

undervisningsmateriale til brug for Slagelse kommunes overbygningsskoler.  

 Teater & dramaholdet, der med 43 elever, har knoklet med at gøre klar til premieren på 

stykket ”Det vi kommer fra”, som skulle spilles på Slagelse teater den 25. marts. Som følge af 

den nuværende situation med COVID-19 er forestillingerne desværre blevet aflyst, men vi håber 

at kunne vise stykket på et senere tidspunkt.  

 

Generelt er antallet af unge, der benytter ungdomsskolen nogenlunde stabilt, og her i slutningen af 
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sæsonen er vi i gang med at lave særlige tiltag overfor de nye elever og deres forældre. 

 

Siden besparelsen på 1 million på ungdomsskolens budget, og følgerne heraf, har der været stort 

ønske fra medarbejdernes side om at genindføre forårsafslutningen. For at kunne finansiere denne 

aktivitet besluttede Ungdomsskolens MED-udvalg derfor at omlægge undervisningen i uge 13, 

således at al undervisning skulle foregå til Forårsshow-off den 26. marts. Frem til medio marts blev 

der arbejdet intenst med dette arrangement, men på grund af situationen med COVID-19 måtte vi 

desværre aflyse, sammen med alle andre planlagte aktiviteter frem foreløbig til og med påskeferien.  

 

Sprog- og kulturrejser 

Ungdomsskolen har igen i denne sæson tilbudt og afholdt sprog- og kulturrejser til flere destinationer. 

Desværre måtte vi den 12. marts aflyse vores skitur til Østrig pga. COVID-19. Dette gælder også 

flere andre aktiviteter bl.a. den meget populære Fastaval, der alle skulle foregå i påskeferien.  

Generelt er disse studieture og aktiviteter noget, vi oplever virkelig udvikler de unge, både personligt 

fagligt og socialt. Mange af de unge, der deltager i denne type aktiviteter, er unge, hvor forældrene 

ikke selv har mulighed for at give deres barn denne oplevelse, og de er glade for, at kunne sende deres 

børn trygt afsted med ungdomsskolen. 

 

Igen en særlig indsats i Korsør og Skælskør Kommune 

Vi har igen i denne sæson lavet en ekstra indsats for at få holdene i kommunens yderområder, særligt 

Skælskør, i gang, bl.a. i samarbejde med Skælskør lokalråd, Ungeråd, Oliemøllen med flere. 

Derudover har en af vores lærere et par gange om måneden, og efter aftale med skolelederne, været 

på besøg på hhv. Eggeslevmagle skole og Skælskør skole. Dette har vi gjort for at synliggøre 

ungdomsskolens tilbud overfor lærere og elever, og for at komme i dialog med de unge om, hvad de 

godt kunne tænke sig at ungdomsskolen lavede af aktiviteter i deres område. Svarene, har ligesom 

sidste år, været, at de unge generelt ikke ønsker at gå på ungdomsskolehold, hverken af kortere eller 

længere varighed. Enten har de ikke tid pga. andre idrætsinteresser eller arbejde eller også ønsker de 

et værested, hvor de kan snakke, hænge ud og lave lidt spontan sport – et tilbud som ungdomsklubben 

Oliemøllen allerede faciliterer. Udfordringen er, at den kun har få åbningsaftener om ugen, og det 

oplever de unge ikke som nok ift. deres behov. Dette er der dog ved at blive kigget på fra centralt 

hold. 

 

Talentudvikling 

Ungdomsskolen deltog igen i kommunens talentudvikling med et forfatterhold, der i december udgav 

en fin novellesamling, flot illustreret af elever fra ungdomsskolens tegnehold.  

 

Intensive læringsforløb 

Ungdomsskolen har også i denne sæson afholdt forskellige intensive læringsforløb. Sidste år, var 

sidste gang ungdomsskolen modtog tilskud fra Egmontfonden, til at køre Læringslokomotivet, men i 

lyset af rigtig gode resultater, besluttede vi at fortsætte med Læringslokomotivet. Da vi ikke længere 
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er bundet at reglerne ift. Egmontfonden, og med de erfaringer vi har fået undervejs, ændrede vi 

forløbet til et 3-ugers forløb. Den første uge med overnatning, da netop overnatning har vist sig at 

have stor effekt på udviklingen af de unges personlige og sociale kompetencer. 18 unge deltog og 

tests efter de 3 uger viste meget flotte resultater og stor fremgang. I skrivende stund ses eleverne 

stadig til campundervisning en hel dag om måneden, forløbet afsluttes endeligt i maj. 

Udover Læringslokomotivet, har vi også afholdt Læsecamp (juli 2019), samt intensive forløb for 

elever i 7. – 9. klasse, både med fokus på dansk, matematik, personlige og sociale kompetencer. 

Derudover har vi afholdt to skriveforløb samt et matematikforløb. Forsøgsmæssigt tilbød vi også to 

forløb, ’Robusthedsforløb basic’ i hhv. efterår og forår, i udviklingen af personlige og sociale 

kompetencer. Efterårsholdet havde deltagelse af 14 unge hvoraf 10 gennemførte. Til forløbet i foråret 

var der desværre kun én elev tilmeldt, så dette blev aflyst.  

I maj 2020 afholder vi Robusthedsforløb Explorer med deltagelse af 14 unge, i skrivende stund 

hersker der dog usikkerhed om forløbet gennemføres som planlagt eller om vi skal finde anden 

destination.  

Generelt har vi stor succes med afholdelse af de intensive læringsforløb. Elever og forældre er rigtig 

glade for at have deltaget, forældrene føler de får et nyt ungt menneske hjem og eleverne danner 

under forløbene venskaber og rykker sig stort set alle sammen både personligt og fagligt. Den største 

udfordring vi har, er transfer til hverdagen og til hjemskolen af det de har lært, da lærerne på 

hjemskolerne opleves som pressede og derfor ikke rigtig har overskud til at deltage i 

opfølgningsmøder med vores lærere og til at følge op i hverdagen. Derudover fortæller nogle 

forældre, at deres børns lærere ikke vil anbefale, at eleven deltager i et intensivt læringsforløb, da 

eleven vil miste for meget ift. den almindelige undervisning. Det er vi lidt uforstående overfor, da de 

elever, der deltager i vores forløb, alle har større udfordringer ift. uddannelsesparathed, dansk og 

matematik end det, de mister ved at deltage i et intensivt læringsforløb. 

I januar søgte vi Ungdomsskoleforeningen om deltagelse i et etårigt projekt for ordblinde, der både 

er udfordrede af ordblindhed men også af sociale forhold – de såkaldt dobbeltudfordrede. I starten af 

februar fik vi positivt svar, og sammen med Antvorskov skole og Baggesenskolen skal vi nu i gang 

med at planlægge et forløb for 18 unge fra pågældende skoler. Projektet er støttet af Egmontfonden, 

og der er givet tilsagn om dækning af resterende udgifter fra forvaltningens side. 

Den 4. marts havde vi inviteret kommunens forældre, lærere og elever til informationsmøde om de 

intensive læringsforløb, vi tilbyder i kommende sæson. Flere end 100 deltog, og vi mærkede stor 

opbakning til de intensive forløb, vi tilbyder.  

Lige nu, hvor hovedsæsonen er blevet afsluttet 3 uger før tid, og hvor mange arrangementer og 

aktiviteter er blevet aflyst som følge af COVID-19, ved vi ikke hvor mange af de i foråret planlagte 

aktiviteter, der kommer i gang. Vi kan kun håbe at ungdomsskoleaktiviteter bliver åbnet i forbindelse 

med fase 3. 

 

Heltidsundervisningen (HU) 

I skrivende stund er der indskrevet 55 elever i den samlede Heltidsundervisning og hertil er der 

tilknyttet 20 undervisere.  
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Skoleåret startede med store udfordringer, idet en meget stor gruppe elever gik ud sidste år og der 

blev etableret et ”visitationsstop” fra centralt hold fra starten af skoleåret. Heltidsundervisningen 

var derfor voldsom presset på økonomien fra starten af året. Heldigvis havde vi den nødvendige 

økonomi på plads via overførsel fra forrige år, så da stoppet blev ophævet i oktober, var det ikke 

nødvendigt at træffe personalemæssige beslutninger. 

 

Afdelinger/hold: 

Eventen, Hulby Møllegård 

24 elever, Et udfordrende skoleår, med en opstart med 7-8 elever og så et pludseligt ”ryk-ind” i 

oktober/november, hvor rigtig mange elever blev visiteret. Flere elever er dog særdeles udfordrede, 

men kun for et par enkelte har det vist sig svært at få det koncentrerede arbejde til at bære frugt. 

En stor del af eleverne fortsætter i 20/21. 

 

Bro1, Hulby Møllegård 

5 elever, 2 eksamenselever og 2-3 fortsættere. Meget udfordrende hold med flere særdeles 

udfordrede elever. Holdet fungerer meget blandet. Der er igangværende tiltag til opstart af et 

”klassisk Brohold” med kombination af praktik og skolegang. 

 

Kulturhusholdet, Kulturhuset Korsør 

10 elever (to under ”indkøring”). 2 eksamenselever og formodentlig 7-8 gengangere. Voldsomt 

udfordrede elever med svære diagnoser og tæt kontakt til psykiatrien. Der har været en fantastisk 

udvikling for de fleste elever i dette skoleår, og holdet fortsætter med den nuværende lærerstab og 

der skrues yderligere op for elevernes undervisningstid. 

Det bliver meget spændende at følge udviklingen i kommende skoleår, hvor vi forventer en tydelig 

synergieffekt, når der etableres Kulturhus hold 2. 

 

Bro2, Rosenkildegården, Slagelse 

5 elever (to forventes at fortsætte). Elever med alvorlige misbrugsproblemer, eller tidligere misbrug. 

Efterhånden et særdeles godt fremmøde, omstændighederne taget i betragtning. Stor forskel på de 

enkelte elevers progression, men generelt er det positivt. Vi forlader Rosenkildegården med 

udgangen af dette skoleår, og det er pt. uvist i hvilket regi eleverne vil blive undervist. Det er klart 

forventningen, at de kan deltage på lige fod med øvrige elever i et af de øvrige tilbud. 

 

M-UNG, Xclass 

8 elever. 3 fortsættere. En meget differentieret elevgruppe, som stadig har udfordringer med at 

erkende et realistisk fremtidsscenarie – men det er langt bedre i år end sidste år.  Stabilt fremmøde, 

og i det hele taget et meget stabilt og positivt skoleår. Der tages afsæt i aktiviteter, lærerkræfter etc. 

I forhold til at fortsætte, hvor vi slap i det kommende. 
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NTGL-Lab 

Indsatsen omkring Natur Til et Godt Liv-lab. er bredt ud i alle indsatser, og prioriteres meget højt. 

Der er udvalgt tre indsatser i HU, som følges tæt af Bikubenfonden m.fl. i forhold til kortlægning, 

evaluering, forskning m.m. De tre HU indsatser er: Kulturhus hold, Eventen og M-Ung. De tre 

repræsenterer meget forskellige stadier af NTGL. Fra meget erfaring (via Natursocial 

indsats/uddannelse og camps i Ungdomsskolen) til helt grundlæggende ”opstart”. 

 

Samarbejde 

Samarbejdet med de relevante parter forløber særdeles godt. Forvaltningslaget er meget let 

tilgængelige og samarbejdskulturen letter arbejdet i HU betragteligt. Vi har igen i år oplevet et 

meget tillidsfuldt, positivt og værdifuldt samarbejde med forvaltningsdelen, trods den usikkerhed, 

som de nye organisationsstrukturer selvfølgelig har medført. 

 

Nye tiltag 

Der er opført 8 hytter i samarbejde med ZBC ved Hulby Møllegård – også til brug for Camps m.m. 

og de står også til rådighed for andre interessenter – især i forhold til NTGL-Lab.  

Der er pt. ved at blive lagt el ind og lavet gulvbelægning således, at hytterne kan færdiggøres.  

HU forventer yderligere udbygning af ”grejbank” til NTGL-lab.  

Der er leaset to små busser til HU, og en ansat på Eventen er blevet udpeget til Slagelse Kommunes 

Ledertalent-udvikling. Meget positivt og meget fortjent. 

Der er særdeles store forventninger til en yderligere forankring af såvel gamle som nye tiltag i det 

kommende skoleår, men usikkerheden mht. Covid-19 fylder virkelig meget i skrivende stund. Dog 

genåbnede heltidsundervisningen og M-ung efter påske. 

 

Klubben på Byskovvej 

I dette år har der været fokus på et udvidet samarbejde med kommunens øvrige klubber. Det gælder 

både ift. at arrangere flere aktiviteter for børnene på tværs af klubberne, og også på lederniveau ift. 

at samarbejde om medarbejderarrangementer (førstehjælpskurser, pædagogiske dage o.lign.) hvilket 

gerne skulle udmøntes mere konkret i det kommende år. Der har desuden været arbejdet på udkast 

til ny klubstruktur, i samarbejde med Dorthe Christiansen og Maj-Britt Thy fra forvaltningen. Anne 

har deltaget i dette arbejde, og udkastet skal forelægges for Børne-ungeudvalget den 30. marts, hvis 

ikke mødet bliver udsat pga. Covid-19. Afdelingsleder Anne Gade Nielsen sidder desuden med i en 

arbejdsgruppe, der skal skubbe arbejdet med den ny-vedtagne Børne-ungepolitik videre.  

Fritidsklubben 

I fritidsklubben har en af de faste medarbejdere været sygemeldt og på barselsorlov siden august. 

Heldigvis havde vi lige ansat en god og erfaren pædagog i ungdomsklubben, som sprang til i 

fritidsklubben i orlovsperioden, som går frem til efteråret 2020. 

Fritidsklubben har som altid haft gang i mange samarbejder i lokalsamfundet – optrædener med 

sang og luciaoptog på plejehjemmet Skovvang og på psykiatrihospitalet, maling af fastelavnstønder 

til Sct. Mikkels kirke, og mange lokale erhvervsdrivende giver små sponsorgaver som vi kan bruge 
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til præmier til vores meget populære banko-arrangementer med børnene og de unge i både 

fritidsklub og ungdomsklub. 

Der har også været gang i masser af aktiviteter i løbet af året f.eks: pjaskeparty i Slagelse 

svømmehal sammen med 5 klubber, turnering i indendørs fodbold og Fifamesterskab i samarbejde 

med Marievangsklubben, besøg på Nationalmuseet og Trelleborg, Gallafest og MGP-aften og ikke 

mindst 3 dage på Vilde Vulkaner – årets højdepunkt, hvor vi havde hele 5 grupper, der optrådte på 

den store scene.  

Sidst på året underskrev vi en samarbejdsaftale med professionshøjskolen Absalon, som sammen 

med BUPL har planlagt et forskningsprojekt vedr. ”Kreativ digitale fællesskaber”. Projektet går ud 

på at undersøge, hvad og hvordan de unge bruger de digitale fællesskaber og hernæst udvikle og 

afprøve nogle. Projektet er gået i gang her primo 2020. Børn og forældre er orienteret, og der gives 

samtykke til deres børns deltagelse fra forældrenes side. Vi glæder os meget til at se, hvad projektet 

kan generere af ny viden på dette område, og synes det er spændende at deltage i udviklingsarbejde 

med andre interessenter. 

Vi ser frem mod en stor udfordring til sommer. Fritidsklubben er normeret til 50 børn/unge men vi 

har i flere år optaget 52 men vi har konstant venteliste på ml. 10 og 25. Der er over nogle år 

kommet en skævvridning i andelen af 5., 6. og 7. klasser indmeldt i fritidsklubben, så vi pt. kun har 

3 stk. fra 7. klasse. Det betyder at vi IKKE kan optage ret mange nye 5. klasser efter sommerferien 

2020. Vi vil dog gå op på at indskrive 60 for en periode, for at forsøge at arbejde os gennem 

ventelisten. Vi ved at Søndermarksskolens og Nymarksskolens skolebetyrelser har rettet 

henvendelse til børne-ungeudvalget om manglen på fritidsklubpladser i deres optageområde. Vi 

indgå gerne i et arbejde om en evt. flytning og udvidelse af antallet af pladser, hvis det besluttes 

politisk.  

Ungdomsklubben 

Klubbens medlemstal er steget til 149 medlemmer. På en typisk aften kommer der omkring 30 

medlemmer i klubben i kortere eller længere tid. Der er 3 medarbejdere på arbejde i klubben alle 

åbningsaftener. Selvom det kan synes af mange, er det noget vi prioriterer for at skabe den relation, 

der er vigtig for at undgå at nogle af de unge skaber ballade både i og udenfor klubben. (Politiet 

efterspørger om vi kan holde åbent alle aftener). Vi arbejder også meget bevidst med at sætte 

grænser for opførsel, hvilket i yderste tilfælde kan betyde, at enkelte unge bliver udelukket fra at 

komme i klubben i en periode. Dette foregår i tæt samarbejde med forældrene og, hvis nødvendigt, 

også med SSP, kontaktpersoner o.a. Vi har rigtigt gode erfaringer med dette arbejde.  

I foråret holdt vi traditionen tro sæsonafslutning med grillhygge, konkurrencer og afsked med de 

unge, der var fyldt 18 år og derfor ikke kunne komme i klubben næste sæson. Det er altid en 

følelsesladet aften. Her tager unge, som har kendt og elsket klubben i mange år, afsked med de 

troværdige rollemodeller klubbens medarbejder er for mange unge mennesker.  

Ved sæsonopstart ansatte vi 5 nye timelønnede, som er faldet rigtigt godt ind i arbejdet i 

ungdomsklubben, og kan byde ind med både gedigen pædagogisk erfaring, musik, maling og 

kendskab til ungdomsuddannelserne. 
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I juledagene, hvor klubben var lukket, samarbejdede vi med Rosenkildegården og den 

kriminalpræventive indsats. De havde brug for et sted i nærheden af Byskovparken til at lave en 

særlig gadeplansindsats hen over juleferien. De lånte derfor vores lokaler til deres medarbejdere og 

som mulig ’varmestue’ for de unge, hvis der var behov. Der var heldigvis stille og roligt hele 

juleferien, så måske havde denne indsats en forebyggende virkning. 

Corona-19 betød en lukning af klubben fra 16. marts og efter 18. maj er alle aktiviteter igen mulige 

på Byskovvej. 

De unge og medarbejderne efterspørger åbning/arrangementer for ungdomsklubbens medlemmer i 

sommerhalvåret – klubben har åben 3 aftener om ugen fra sidst i september til og med april. Vi vil i 

første omgang se på om det er muligt at åbne for dette på enkelte dage i sommerferien, hvor der 

alligevel er medarbejdere på arbejde og ikke så mange fritidsklubbørn. 

 

 

Pbv 

 

Michael Dyrehave 

Bestyrelsesformand 
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