Bestyrelsens årsberetning 2021-22
Skoleåret formede sig næsten normalt undtagen hen over jul og den første tid i 2022 , hvor Corona
endnu engang satte sine spor i form af test, hjemmeundervisning og aflysninger af diverse
arrangementer. Vi har desværre efterhånden en del erfaring i, hvordan vi skal håndtere de
udfordringer, Coronaen giver os. Inden påske blev det meddelt, at de planlagte eksamener i
engelsk er aflyst, men at eleverne vil få deres 3. standpunktskarakter overført til deres
eksamensbevis.
Lokalt har den store udfordring været genåbningen af budget 2022. Dette har givet og giver store
rystelser i alle UngSlagelses afdelinger.
Henning Rasmussen, mangeårig leder af UngSlagelse, valgte at gå på pension fra d. 1. januar 2022.
Det har sat gang i en proces, der gerne skulle resultere i, hvad den kommende virksomhedsleder
skal kunne, for at fortsætte og accelerer den positive udvikling af UngSlagelse.
Bestyrelsen har i skoleåret 2021-2022. Beskæftiget sig med udviklingen og driften af virksomheden
samt økonomien i de enkelte virksomhedsdele af UngSlagelse: (Xclass og Ungdomsskolen,
herunder heltidsundervisningen, M-Ung og klub).

Xclass
Skoleårets start
Xclass startede skoleåret 2021/2022 med 224 elever, af disse startede 210 på 10 temalinjer fordelt
på 3 idræts-, 3 samfundsfags-, 2 kreativ-linjer og 1 erhvervsrettet EUD-linje. De sidste 14 elever
fordelte sig med 8 elever i specialklassen og 6 i vores 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.

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 eksaminer i vores egne lokaler, de er forløbet godt.
Vi forventer nogenlunde samme elevtal i det kommende skoleår 2021/22. I skrivende stund er der
indmeldt 202 elever heraf 11 specialklasse elever og 18 autisme elever. Vi forventer at ende på
nogenlunde samme elevtal som sidste år.
I løbet af skoleåret har vi traditionen tro afholdt pædagogiske dage. I år var hovedemnerne
fastholdelse af vores elever og samarbejde mellem elever og lærere. Vi har også deltaget i en
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pædagogisk dag med de skoler, vi har censorsamarbejde med. I år var det Haslev, 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. Vi har i stedet gennemført nogle
kortere ture til forskellige steder i Danmark med de enkelte linjer.

Hvor går eleverne hen?
1. marts afleverede eleverne deres ønsker til ungdomsuddannelser. Som det snart er tradition på
Xclass, var der 51,5% af eleverne, der ønskede at fortsætte med en gymnasial uddannelse, enten
HF, STX, HHX eller HTX. 42% starter på en erhvervsfaglig uddannelse. Derudover har 6,5% valgt at
starte i mesterlære, på FGU og andre vinkler til en start på deres videreuddannelse.
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
Ungdomsskolehold
Hele sæsonen har i den grad været præget af covid-19. Hjemmesiden åbnede op for tilmeldinger
den 1/7-21, og da vi mødte ind efter sommerferien, kunne vi se, at der kun var få, der havde
tilmeldt sig hold i ungdomsskolen. Denne tendens har været gennemgående i hele sæsonen, og
der har cirka været 1/3 af de hold vi plejer. Vi har lavet forskellige PR-tiltag, opfølgninger på
fremmøde med videre, men det har vist sig svært at få de unge ud fra ungdomsværelserne og ud i
de virkelige liv.
Sædvanen tro 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 opbak ning til
vores tilbud, både fra lærere og elever. Brochuren blev ligeledes sendt til skoler og forældre,
sidstnævnte via e-Boks.
Det klart største undervisningssted er stadig på Willemoesvej i Slagelse, der tiltrækker unge fra
hele kommunen, også unge, der er bosiddende i andre områder af kommunen.
Generelt har denne sæson være præget af corona, isolation m.m. så fremmødet på holdene har
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været meget ustabilt og efter jul har der været en del frafald på holdene. Elever er blevet kontaktet
og langt de fleste har nævnt corona, hjemsendelser mm. som årsagen til fraværet, og desværre er
mange ikke vendt tilbage til ungdomsskoleholdene efter coronafraværet. Vi har derfor, hvor det
har være relevant, og hvor eleverne og lærerne har ønsket det, forlænget flere hold frem til
sommerferien.
Knallertkørekort er stadig populært hos de unge, I dette skoleår bliver det til 16 -17 knallerthold –
så der slides godt på vores materiel, og vi har måttet udskifte halvdelen af knallerterne i år.
Igen i denne sæson har det været de to hold, Filmskuespil- & filmproduktion samt Teater &
dramaholdet, der har trukket flest elever.
Trods corona er det lykkedes Filmskuespil- & filmproduktionsholdet at få alle optagelser i hus, så
de den 13. marts kunne holde premiere på deres to kortfilm Den sidste klassetur og Mit måske liv i
Panorama i Slagelse.
Den 1. april havde Teater- & dramaholdet premiere på stykket Valget er dit. ZBC - HTX havde
venligst udlån Jane Mortensalen til os, og med den centrale placering var der mange skoleklasser,
der tog imod tilbuddet om at komme og se stykket.
Som nyt tiltag har vi via e-Boks, Facebook og andre kanaler, inviteret forældre og elever, primært
fra nuværende 6. og 7. klasse, til informationsmøde den 5. maj 2022. Vi håber ved dette
arrangement at få fortalt såvel elever som forældre, at der er en kommunal ungdomsskole, hvad
ungdomsskolen er, hvad vi tilbyder og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Sprog- og kulturrejser
Ungdomsskolen har i foråret afholdt sprog- og kulturrejser til flere destinationer. Nogle ture var
udskudt adskillige gange pga. covid-19, men i foråret 2022 lykkedes det at få afholdt alle planlagte
studie- & kulturrejser. Nogle af sprogrejserne har været i samarbejde med andre ungdomsskoler,
således at vi har kunnet holde priserne nede.
Generelt er disse studieture og aktiviteter noget vi oplever, virkeligt 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 unge menneske denne oplevelse, og de er
glade for at kunne sende deres unge menneske trygt afsted med ungdomsskolen.
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Intensive læringsforløb
Ungdomsskolen har også i denne sæson afholdt forskellige intensive læringsforløb. Forløbene er
delt op så der er Læringslokomotiv for hhv. 7., 8. og 9. klasser. Disse forløb har fokus på dansk,
matematik, personlige og sociale kompetencer. Derudover har vi afholdt et Robusthedsforløb i
Svanninge Bjerge i efteråret 2021 og i maj 2022 sender vi 14 unge til Cesky Raj i Tjekkiet, for
skoleårets sidste Robusthedsforløb. Robusthedsforløbene har fokus på sociale og personlige
kompetencer og de elever, der deltager, er oftest unge, der føler sig alene og mangler
kompetencerne til at gøre noget ved deres egen situation, hvilket også smitter af på deres faglige
udbytte i folkeskolen.
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.
Vi får også meget ros fra skolerne, som ser en forskel.
Som noget nyt i dette skoleår, har vi tilbudt 8 enkelte 2GO-dage for 7. klasser. Formålet med
forløbene er at skabe mulighed for at forbedre trivsel, fællesskab og samarbejde i klassen.
Samtidig med får klassens lærer mulighed for at observere sin klasse, og se styrker og potentialer
hos sine elever, som måske ikke er så synlige hjemme på skolen. Forløbene har været en stor
succes og der har været rift om pladserne. Både elever og lærere har været meget begejstrede for
at deltage, da de udover at få konkrete værktøjer med hjem, også har fået rykket ved deres syn på
hinanden.

Sommerferieaktiviteter
Da vi de sidste to år, pga. corona-nedlukninger, ikke har fået brugt vores budget og derfor har fået
overført midler fra mellem budgetårene, har vi sat alle sejl til for at hive de unge ud af værelserne
og give dem en aktiv sommerferie. I sommerferien tilbyde vil hele 34 aktiviteter med alt fra kano & vildmarksture, til sprogskoler, madlavning, matematik, esport og mange andre ting.
Tilmeldingen til sommerferieaktiviteterne startede den 1. maj, og der er allerede nu mange, der
har tilmeldt sig en eller flere aktiviteter.

Heltidsundervisningen (HU)
Pr. 1. maj 2022 er der indskrevet 61 elever i HU, og hertil er der tilknyttet 19 undervisere.
Skoleåret startede ud med 5 afdelinger, men da vi nåede december, så vi os nødsaget til at åbne
endnu en afdeling. Denne afdeling blev placeret på Tårnborg Skole. Her var tale om drenge som
ikke kunne placeres i vores andre afdelinger/klasser.
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I alle vores afdelinger har det været nødvendigt, at medarbejderne har skulle t tænke
anderledes, og mange har skullet tænke undervisningen og arbejdet med de unge på en anden
måde end hidtil. Det har, i nogle afdelinger, ikke været muligt med f.eks. lejrskole og praktik i
samme omfang som tidligere. Dette er en meget stor del af hverdagen for eleverne og noget
som de har stor gavn af, da deres sociale og personlige kompetencer netop udvikles ved de
aktiviteter. Disse udfordringer har blandt andet, som følge af corona, også givet nogle elever
endnu sværere ved at komme i skole end før. Det har fyldt meget, men vi er stort set lykke des
med at få alle tilbage i skolen som før.

Afdelinger/hold:
Eventen, Hulby Møllegård
18 elever - 9 elever til kommende skoleår. Det har været et udfordrende skoleår med mange
elever med store faglige vanskeligheder. Gruppen af elever har været udfordret af både
kognitive såvel som sociale problematikker. Flere unge har forbrug/misbrug samtidig med an dre
udfordringer, diagnoser o.lign. Der har været en oplevelse af fravær, som et ”efterslæb” af
corona. Det har været nødvendigt, for enkelte elever, med særlige indsatser for at komme
tilbage til et stabilt fremmøde.

T9, Tårnborg Skole
4 elever, 1 eksamenselev - 3 elever fortsætter. Meget udfordrende hold med flere særdeles
udfordrede elever. Holdet fungerer meget blandet. Ved opstart var det tiltænkt, som et ”klassisk
Brohold” med kombination af praktik og skolegang. Dette har dog vist sig, ikke at kunn e lade sig
gøre i realiteten, da elevere var og er markant mere udfordret end først antaget. At få dem til at
møde på matriklen, er endnu ikke lykkes for alle. Der er brugt mange ressourcer på, at lærerne
har været opsøgende og vedvarende i deres ønske om kontakt til eleverne. Det er kun få uger
siden, at alle er mødt op til aftalerne. Elevernes faglige niveau er meget lang under deres reelle
klassetrin, og de har endnu ikke kunnet modtage en egentlig undervisning i lokalerne på
Tårnborg Skole.

Kulturhusholdet (K1+K2), Kulturhuset Korsør
22 elever, 8 eksamenselever - formodentlig 10 gengangere. Voldsomt udfordrede elever med
svære diagnoser og tæt kontakt til psykiatrien. Der har været en rigtig god og fantastisk
udvikling. Flere af eleverne har deltaget i lejrskoler og aktiviteter ”ud af huset”.
Der har været udfordringer ved, at eleverne er delt i to hold med en adskilt lærerstab – Dette
ændres fra det kommende skoleår, hvor den samlet lærerstab er på alle elever og disse kan
inddeles i f.eks. små hold. Dette udløser en større fleksibilitet for lærerne.
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Broholdet, Kulturhuset Korsør
5 elever, 3 eksamenselever - 2 fortsætter i skoleåret 22/23. Heller ikke her er holdet, som det
oprindeligt var tiltænkt. Et rent pigehold, som efterhånden har et rigtig flot f remmøde. Eleverne
er særdeles udfordret og har haft ekstra behov for støtte i forskellig grad. Stor forskel på de
enkelte elevers progression, men generelt progression for alle elever.

M-UNG, Xclass
11 elever - 4 fortsætter i kommende skoleår 22/23. En god gruppe af unge, som gerne vil og har
et stabilt fremmøde. Der er progression at spore hos eleverne, selvfølgelig med udgangspunkt i
deres enkelte (og forskellige) faglige niveauer. Der har været afholdt en del aktiviteter i
forbindelse med NTGL, Polarskole og klassen skal snart på lejrskole. Der er god opbakning og
også her et særdeles godt fremmøde.

NTGL-lab/NISA
Indsatsen omkring Natur Til et Godt Liv-lab er nu bredt ud i alle indsatser, og prioriteres stadig
meget højt. En stor del af medarbejderne deltog i december måned i en konference i Svanninge
Bjerge, hvor bl.a. Oxford Research fremlagde deres evaluering af undersøgelserne, som blandt
andet er lavet på baggrund af interviews med medarbejderne i HU. Men det var også her, der
blev sat ord på de unges blik på NTGL. Vi havde flere unge, som deltog i en unge-camp med
overnatning i Svanninge Bjerge, afholdt af Bikubenfonden og Socialt udviklingscenter (SUS).
Tanken med denne camp var at skabe et grundlag for det videre arbejde med at udv ikle det
natursociale arbejde, tilgange og principper.
I HU er der etableret et NTGL-fagudvalg, som løbende afholder møder omkring indsatsen, og
senest om den nye partnerskabsaftale som Slagelse Kommune har indgået for de kommende tre
år, under navnet NISA (Natur Integreret Socialt Arbejde).
UngSlagelse spiller en stor rolle og er frontløbere i kommunen. Der er kommet nye
samarbejdspartnere til og nu handler det om at få ”klædt dem på”, samtidig med at
UngSlagelses medarbejdere har mulighed for at dygtiggøre sig og fylde på.

Samarbejde
HU har fået en ny forebyggende rådgiver, som der afholdes jævnlige møder med i de forskellige
afdelinger. Dette behov har vi set mere udbredt i indeværende skoleår end tidligere – Dette
vidner også om en ændring i mængden og/eller graden af udfordringer hos eleverne og deres
familier. Der er faste møder omkring fravær blandt hele HUs elever med skolekontaktperson i
HU.
Forvaltningslaget er stadig meget let tilgængelige og samarbejdskulturen letter arbejdet i HU
betragteligt. Vi er privilegerede i forhold til samarbejde på tværs og med forvaltningen. Der
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opleves en villighed til at lytte til os, når der er ting som udfordrer samarbejdet. Det er vores
oplevelse, at der tages hånd om disse, samtidig med, at man ser på mulige forbedringer, som
kommer alle til gode.
Der er for få år siden etableret et samarbejde med CSU, i forbindelse med prøverne i 9. og 10.
klasse, som kører og opleves positivt for begge parter. UngSlagelse står for afholdelsen af
prøverne. Lærerne på CSU er en fast del af fagudvalgene (dansk, engelsk og matematik) i HU.

Nye tiltag/andet
Der afholdes løbende møder med områdelederen fra Ejendomsservice omkring vores matrikler.
Dette oplever vi positivt, men også nødvendigt, da vi bor i ældre bygninger, som ikke oprindeligt
var tiltænkt denne form for brug. Møderne giver anledning til løbende vedligehold og
forbedringer, som gavner alle brugere af matriklen, herunder Camps, Læringslokomotivet osv.
Beliggenheden af Hulby Møllegård er fantastisk og vi oplever i større omfang, at alle afdelinger
benytter sig af vores faciliteter.
HU har, sammen med elever, bygget et grejrum, som er en yderligere udbygning af ”grejbank” til
NTGL-lab. Dette for at lette arbejdet, men også for at gøre det lettere for de medarbejdere, som
ikke er på ”ekspert-niveau” i forhold til NTGL – Intentionen med dette er, at det bliver udbredt
yderligere, når tingene er nemme at komme til og tilgængelige.
Kommune har indkøbt et område på Højstrupvej. Vi er en del af planlægningen omkring
etableringen af de nye naturrum, som kan benyttes i arbejdet med borgere i kommunen. Dette
har HU deltaget i. Flere medarbejderne er med og viser stor interesse og ser gode muligheder i
forbindelse med arbejdet med NTGL.
Vi skal også være en del af Socialstyrelsens projekt omkring skolefravær, i samarbejde med
fraværsindsatsen i Slagelse Kommune. Vi har, som noget nyt, også deltaget i møder med
ledelsen fra distriktsskolerne i Korsør om fravær blandt de unge. Det har været et givtigt
samarbejde, hvor erfaringer udveksles, og der kan opstå nye samarbejder i forbindelse med
nedbringelsen af elevernes fravær.

Klubben på Byskovvej
Fritidsklubben – 5.-7. klasse
Efter en lang Corona-tid, har det været fantastisk at fritidsklubben har kunnet køre uden
nedlukninger i dette år. Vi har dog gennem året været præget af sygemeldinger hos børn og
medarbejdere og vi har også været tilbageholdende med at afholde forældrekaffe, Luciaoptog på
plejehjemmet og andre større sociale arrangementer. Først her i løbet af foråret 2022 er tingene
ved at være helt tilbage til normalen, og vi har igen kunnet lave pjaskeparty i Slagelse svømmehal
sammen med de andre klubber. Vi ser også frem til både at afholde forårskoncert på
plejehjemmet og at deltage i Vilde Vulkaner i Vordingborg i de næste par måneder.
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Fritidsklubben har IKKE, som mange af de andre klubber, oplevet udmeldelser. Vi har heller ikke
oplevet nedgang i fremmøde, ud over de corona-ramtes sygefravær. De unge har haft stort behov
for det sociale samvær både under og efter Corona-tiden.
Fritidsklubben har de seneste 2 år deltaget i et forskningsprojekt med professionshøjskolen
Absalon og BUPL vedr. ”Kreative digitale fællesskaber”. Projektet gik ud på at undersøge, hvad og
hvordan de unge bruger de digitale fællesskaber og hernæst udvikle og afprøve nogle. I januar
blev der afholdt afslutningskonference for projektet for deltagende klubber og andre
interesserede. I projektet har vi arbejdet en del med at lave pod-casts med de unge, og vi har også
indkøbt film- og lydredigeringsudstyr, så vi kan arbejde videre.
I forbindelse med at Tour de France kører gennem kommunen, har vi modtaget 4 cykler vi er i
gang med at dekorere, og som skal indgå som en del af ’pynten’ på ruten. Vi træner også med
vores ’cykelklub’, så vi kan deltage i et arrangement i ungdomsskolen, hvor der skal cykles 50 km
af ruten fra Kalundborg til Korsør.

Ungdomsklubben – aftenklub 7. kl. -18 år
I ungdomsklubben har vi virkeligt mærket hvor meget de unge har haft brug for at komme ud og
være sammen med andre. Vi har haft rekordhøjt medlemstal OG fremmøde. Da ungdomsklubben
lukkede ned for denne sæson ultimo april var medlemstallet nået op på 167 medlemmer.
Sæsonafslutningen blev endelig, efter 2 års pause, festligholdt med grill, quiz og konkurrencer og
ikke mindst taler for de medlemmer der er fyldt 18 år, og ikke længere kan benytte klubben.
I efteråret have vi desværre en grim voldsepisode, hvor en ung truede og var fysisk voldelig
overfor en af de ansatte. Episoden blev politianmeldt og 2 medarbejdere blev tilbudt
psykologhjælp. Vi arbejder 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 kontakt med forældrene og, hvis nødvendigt, også med KPE, kontaktpersoner o.a. I
efteråret udelukkede vi den unge der blev politianmeldt og i foråret udelukkede vi 2 unge, som
havde medbragt alkohol til klubben. Vi har desuden indgivet 2 underretninger pga. bekymring for
den unges trivsel.
Ud over dette, har det har været en fantastisk sæson, med rigtigt god stemning, hvor de unge har
hængt ud, lavet fællesaktiviteter og snakket om hvad der bekymrer – sammen med troværdige
voksne, der ’vil’ de unge. Vi er langt hen ad vejen lykkedes med at få unge til at komme og være i
klubben under gode sociale rammer, hvilket har skabt ro i bl.a. Byskovparken.

Føniks – Slagelse kommunes matrikelløse ungdomsklub
I sommeren 2021 blev 5 pædagoger ansat i det nystartede klubtiltag i distrikt Slagelse – en
matrikelløs klub, Føniks. Klubben er Slagelse distriktets del af udmøntningen af de ekstra
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bevilligede 5 mio. kr. der blev givet til klubområdet fra 2021. Det er 5 klubledere fra distrikt
Slagelse, herunder ungdomsskolens klub, der har beskrevet og realiseret Føniks -bussen.
Pædagogerne har taget buskørekort, og der er indkøbt ombygget bus. Føniks betjener både
områder i Slagelse by, og landsbyerne Sørbymagle, Slotsbjergby og Flakkebjerg. Den er tænkt som
et tilbud til de unge (7. kl. – 18 år), som ikke har et klubtilbud i dag, og skal især også fungere som
brobygger til andre fritidsaktiviteter for de unge.
Føniks-bussen holder 2 forskellige steder 4 dage om ugen og har desuden ture og aktiviteter ca.
hver anden søndag.
Der har været stor interesse for Føniks-bussen fra bl.a. et par kommuner på Fyn. Lokalt er Føniksklubben også ved at være genkendt af både unge og interessenter. Vi får løbende henvendelser fra
interessenter, f.eks. Slagelse festuge, som spørger om vi vil være til stede med klubben til
forskellige arrangementer.

Pbv
Michael Dyrehave
Bestyrelsesformand
UngSlagelse
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