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1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 12. maj 2020 
 

Sag nr. 1 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at referatet godkendes 

 

Beslutning:  Referatet godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Sag nr. 2  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at dagsorden godkendes 

 

Beslutning:  Dagsorden godkendt. 

 

3. Budget 2021-2024 
 

Sag nr. 3  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Skriftlig dialog i forbindelse med budget 2021-2024 

  Drøftelse af budgetmaterialet samt evt. formulering af udtalelse 

   

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter materialet samt formulerer   

                                                    Høringssvar jfr. udsendt høringsskema 

 

Beslutning:   Materiale drøftet – bestyrelsen ønskes at der til høringssvaret tilføjes: 

 På det specialiserede børneområde ønsker bestyrelsen at der kigges på de 

ideer, der er nævnt på tidligere dialogmøder.  

 Introforløb for 2. – 3.- klasse, tilbudt af UU og ZBC, skal understøttes og 

udvides.  

 UngSlagelses bestyrelse står gerne til rådighed for at komme med 

uddybende forslag. 

 

Bilag:  Følgebrev med høringsskema, dias om skoleområdet i overblik, 

   dias om specialiserede børne- og ungeområde samt forslag til  

høringssvar 

4. Covid-19 
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 Sag nr. 4  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

Sagens indhold: Status mht. afviklingen af aktiviteterne under Covid-19 

 

Orientering om, hvordan de forskellige afdelinger af UngSlagelse har klaret sig 

igennem perioden fra medio marts til d.d. 

 

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til 

efterretning 

Beslutning:  Orientering givet og taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at der laves en 

  evaluering af aktiviteter ift. COVID-19 lukningen, gerne med input fra elever. 

5. Forbrugsrapporter 2020 
 

Sag nr. 5  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold:                 Forbrugsrapporter 2020 

 

Ungdomsskolen (almen, heltidsundervisningen, modtagerklasse og klubben) 

og Xclass fremlægger status på forbrug af budget 2020 

 

Indstilling:                     Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager  

                                       orienteringerne til efterretning 

                                       

Bilag: Budgetforbrugsrapport for Xclass og for Ungdomsskolen 1. juni 2020 

 

Beslutning:  Orienteringer givet og taget til efterretning. Bestyrelsen anerkender 

udviklingen i retningen af øget gennemsigtighed ift. budgetter og 

forbrugsrapporter. 

 

6. Orientering om kommende sæson 2020/21 i ungdomsskolen samt 

skoleårets planlægning 2020/21 på Xclass 
 

Sag nr. 6  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

Sagens indhold: Orientering om kommende sæson 2020/21 i ungdomsskolen samt om 

skoleårets planlægning 2020/21 på Xclass 

Fagrækken og valgfagstilbuddene 2020/21 i Ungdomsskolen præsenteres 

samt orientering om arbejds- og fagfordelingen på Xclass 

 

Indstilling: Virksomhedsleder indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til 

efterretning 

Beslutning:  Orienteringer givet og taget til efterretning. 
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7. Gensidig orientering 
 

Sag nr. 7  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

 

Sagens indhold: Gensidig orientering 

 

 Formanden  

 Andre medlemmer (Organisationsudviklingsprojektet, decentral 
ungeindsats i Skælskør) 

 Xclass  

 Ungdomsskolen  
 

Indstilling:  Virksomhedsleder indstiller, at orienteringerne tages til efterretning. 
 

Beslutning: Orientering givet og taget til efterretning 

  

Bilag:  Nyhedsbrev juni 2020 fra Ungdomsskolen 

8. Eventuelt 

Sag nr. 8  Kompetence: Bestyrelsen   Åben sag 

Sagens indhold:                 Eventuelt 

 UngSlagelse afholder i anledning af Henning Rasmussens 40 års jubilæum    

reception den 7.8.20 kl. 13.00-15.00, bestyrelsen indbydes til at deltage – 

indbydelse følger. 

 Datoer for næste bestyrelsesmøde vil fremgå af dagsorden til første møde i 

september. 

 
 

 
 

 


