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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 (Xclass og SKE) 

  Repræsentanterne orienterer om elevrådenes arbejde 

   

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at orienteringerne tages til efterretning 

 

 

Beslutning:   Temauge på Xclass: Gør en forskel – ugens forskellige projekter omtalt.  

  Orientering om deltagelse i forskellige arbejdsgrupper bla. Ungevision,  

  Klubstruktur, SUK mm. 

 

3. Ungevision-ny klubstruktur i Slagelse kommune 
 

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

 

Sagens indhold: Ungevision-ny klubstruktur i Slagelse kommune 

Børn- og Ungeudvalget har igangsat et udvalgsarbejde, som skal munde ud i, 

at der vedtages en ny klubstruktur i kommunen. Afdelingsleder i UngSlagelse, 

Anne Gade Nielsen deltager i udvalgsarbejdet, og vil give et oplæg om status 

på dette udvalgsarbejde 

   

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter perspektiver, muligheder 

og udfordringer for UngSlagelse ud fra afdelingslederens orientering 

 

Bilag: Ungevision og forslag til fremtidig struktur på klubområdet i Slagelse 

kommune 

 

Beslutning:   Scenarier gennemgået og drøftet. Scenarierne ønskes beskrevet ift. fordele og 

  ulemper og bestyrelsen ønsker at være åbne overfor alle 3 scenarier.  

Annes slides medsendes referatet. 
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4. Høring af kvalitetsrapport 2018/19 
 

Sag nr. 4  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Bestyrelsen skal udtale sig om kvalitetsrapporten jf. folkeskoleloven § 

40a, stk. 3. Høringsfristen er d. 14. februar 

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter forslaget til høringssvar og 

foretager eventuelle tilretninger 

Bilag:                                           Kvalitetsrapport 2018/19 og forslag til høringssvar 

Beslutning:  Bestyrelsen ønsker at fremhæve de gode resultater på Xclass og UngSlagelse/-

  ungdomsskolen. Desuden formår Xclass at få hævet andelen af uddannelses-

  parate elever. 

 

5. Status for håndhævelsen af Røgfri skoletid i UngSlagelse 
 

Sag nr. 5  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Bestyrelsen ønskede på sidste møde en status på håndhævelsen af 

retningslinjer, som er gældende i de forskellige tilbud, som er i UngSlagelses 

regi gældende fra 1.8.19 

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringerne og tager 

dem til efterretning 

Beslutning:  Orientering givet og taget til efterretning. Det tyder på at snus er vinde indpas 

  blandt de unge. 

 

6. Budget 2020 

 
Sag nr. 6  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold:                 Budget 2020 

Orientering om status på arbejdet med budget 2020 på Xclass og i 

Ungdomsskolens afdelinger  

          

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringerne til 

efterretning 
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Bilag: Budgetrapport 2020 fra Xclass og Ungdomsskolen pr. 31.01.20 eftersendes 

   

Beslutning:  Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med at budgetomplaceringerne ikke var på 

  plads. De er sendt til AS rettidigt men desværre har de ikke nået at få dem på 

  plads. Når budgetomplaceringer og overførsler er på plads, udsendes rapport 

  til bestyrelsen til orientering. 

          

           

7. Gensidig orientering 
 

Sag nr. 7  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Gensidig orientering 

 

 Formanden (Spørgsmål fra og svar til Sten Olsen (S) vedr. ungdomsskolens 
aktiviteter i Skælskør) 

 Andre medlemmer (Organisationsudviklingsprojektet, Børn- og Ungepoli-
tik) 

 Xclass (Åbent hus 15.01.20, status slutforbrugsrapport 2019) 

 Ungdomsskolen (Status slutforbrugsrapport 2019, opgørelse hold og elever 
pr. 13.01.2020, ordblindeprojekt, kinesisk nytår, forårsafslutning 26.3., 
teaterforestilling 25.3., ungfestival) 
 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. 
 

Bilag:  Mailkorrespondance mellem Sten Olsen (S) og formanden. Revideret Børn- og 
Ungepolitik. Opgørelse hold og elever pr. 13.01.2020. Sjællandske d. 20.01.20 
om kinesisk nytår, Invitation til teaterforestilling 25.3. 

 

 

Beslutning:  Orientering givet og taget til efterretning. Hanne laver kort orientering til 

  byrådet om hvad ungdomsskolen har gang i af spændende projekter. 

 

8. Eventuelt 

Sag nr. 8  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

Sagens indhold:                 Eventuelt 

 Næste møde er pt. aflyst pga. byrådsmøde – hvis der er behov afholdes 

bestyrelsesmødet den 14. april. 
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