
 

 

Bestyrelsesmøde den 14. juni 2021 – bilag sag nr. 5. 

 

 

Den almene ungdomsskole 

§ 1 

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af 
og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle 
deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 

 

Byrådet i Slagelse har indtil videre besluttet at ungdomsskolen i Slagelse kommune består af: 

• Almen undervisning. 

• Prøveforberedende undervisning. 

• Specialundervisning. 

• Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. 

• Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 

• Heltidsundervisning og anden dagundervisning med socialpædagogisk sigte. 

• Klubvirksomhed.  

• Anden fritidsvirksomhed. 

Bestyrelsen for UngSlagelse fastlægger undervisningens indhold og omfang inden for ovenstående 
virksomhedsområder. 

Børne- og Ungepolitikken i Slagelse kommune er grundlaget for Ungdomsskolens virksomhed. 

 

Ungdomsskoleundervisning: 

• Et tilbud til unge i alderen 7. klasse til 18 år i deres fritid. 

• Som udgangspunkt er al undervisning gratis, der kan dog forekomme elevbetaling ifm. Studieture, 
særligt dyre materialer og lignende.  

• Eleverne sørger selv for transport til og fra ungdomsskoleundervisning. 

• Ungdomsskolen har undervisning mange steder i kommunen, Willemoesvej er langt det største 
sted. 

• Derudover afholdes forskellige aktiviteter ”ud af huset”; studieture, events m.v. 



 

 

• Der er ca. 50 timelønsansatte (flere er til hverdag fastansat på XClass og kommunens øvrige skoler) og 9 
fastansatte i kombinationsstillinger (7 i kombination med Heltidsundervisning, 1 med klubben samt 1 med Xclass) 

der varetager undervisningen.  

Sekretariat for fritidsdel + dagskole + klub ligger på Willemoesvej 2 B, Slagelse: 

• Ungdomsskoleleder / virksomhedsleder Henning Rasmussen 

• Afdelingsleder / klubleder Anne Gade Nielsen 

• Afdelingsleder Heltidsundervisningen Kim Stendorf 

• Souschef Hanne Mejlstrøm 

• Sekretær Mette Ramdal Lægteskov (er på Hulby Møllegård på onsdage) 

• Sekretær Kristina Pietrowski 

 

Holdoprettelseskriterier (vedtaget af ungdomsskolens bestyrelse d. 7/6-2007): 

Ungdomsskolelederen skal oprette hold, når der er tilmeldt: 

• 12 elever på et alment hold 

• 10 elever på et prøveforberedende hold 

• 12 elever på en fritidsaktivitet 

Ungdomsskolelederen kan oprette almene og prøveforberedende hold og fritidsaktiviteter, hvis der er 
tilmeldt 5 elever, når det af pædagogiske grunde anses for hensigtsmæssigt og/eller når de pågældende 
aktiviteter i særlig grad bidrager til at opfylde de stillede mål for ungdomsskolens virksomhed. 

Der er pt. på permanent basis givet grønt lys for at holdene: band og traktorkørekort oprettes med færre 
elever end 12. 

 


