UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 10. april 2018 kl.15.30-18.00
Sted: Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg

Referat:
Afbud:

Robert Ladefoged Laursen
Nasra Fidow

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Kalender
30. april kl. 10.00-11.30

Kontraktdialogmøde

Der afholdes kontraktdialogmøde med direktør Frederik Gammelgaard og Børn og Ungechef Søren Aalund mandag den 30. april kl. 10.00-11.30 på Skanderborg Ungdomsskole
Højvangen 6, Skanderborg. Fra bestyrelsen deltager Mogens Dahl og Jens Szabo.
20. juni 2018 kl. 15.30-18.00

Bestyrelsesmøde

11. september 2018 kl. 15.30-18.00

Bestyrelsesmøde

20. november 2018 kl. 15.30-18.00

Bestyrelsesmøde

Godkendt.

4. Orientering om ungdomsskolens afdelinger med fokus på UCS10
Bestyrelsen gives på dette og de følgende møder en orientering om ungdomsskolens forskellige afdelinger. Organisationsdiagram er vedlagt som bilag.
Afdelingsleder Anders Jepsen vil på nærværende møde orientere om UCS10.
http://ucs10.skoleporten.dk/sp
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Permanent etablering af A-gruppen
Elever med en diagnose indenfor ASF (autismespektrumforstyrrelse) og/eller svær ADHD
har i skoleåret 2017/18 kunnet søge et nyt 10. klasse-tilbud i regi af Min Vej: A-gruppen.
A-gruppen skal give eleverne hjælp til:





personligt at kunne skabe overblik og planlægge, være fleksibel og organisere samt have
selvindsigt
socialt at kunne danne relationer og forstå samt agere i sociale sammenhænge
fagligt at kunne blive stærkere i fagene med fokus på uddannelses- og arbejdsmulighederne
at få øget kendskab til og fortrolighed med campusmiljøet og udbuddet af ungdomsuddannelser

A-gruppen, der er etableret som forsøgsordning i indeværende skoleår med økonomisk bistand fra fagsekretariatet Børn og Unge, rummer pt. 6 elever.
På baggrund af en forventet visitering af 6-8 elever til næste skoleår, vil ungdomsskolen
tage initiativ til at drøfte en permanent etablering af A-gruppen med fagsekretariatet Børn og
Unge. Drøftelsen forventes at føre til endelig afklaring af organisatorisk forankring, ledelsesforhold, timetal og fagtilbud, ressourcetildeling, visitation samt behov for faglig rådgivning og sparring.
Bestyrelsen godkendte forslaget om permanent etablering af A-gruppen.

6. Justering af tilbuddet på Finlandsvej 5
Tilbuddet om åbne værksteder på Finlandsvej 5 er ikke er slået an blandt de unge i et tilfredsstillende omfang, og det har vist sig omkostningstungt at føre det nødvendige sikkerhedsmæssige tilsyn. Som konsekvens heraf lukkes de åbne værksteder til sommerferien, og
kulturproducenterne opsiges pr. 31. juli 2018.
Fritidsaktiviteterne på Finlandsvej 5 vil fra 1. august 2018 overvejende være holdbaserede
og stedet fast bemandet med afdelingslederne på fritidsområdet suppleret med andre fuldtidsansatte medarbejdere.
Ungdomsskolen ønsker fortsat at markedsføre Finlandsvej 5 som Makerspace og introducerer 1. august 2018 et nystartet FabLab, hvor børn, unge og voksne kan få kendskab til nye
teknologier og lære at anvende den digitale produktion i samskabende processer. Teknologierne søges desuden introduceret ind i folkeskolernes hverdag med ønsket om at fremme det
21. århundredes kompetencer hos eleverne. Det er ambitionen, at ungdomsskolens FabLab
bliver en væsentlig udviklingsplatform for fremtidens undervisning ikke mindst i de naturvidenskabelige fag.
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Ungdomsskolen har opslået en stilling pr. 1. august 2018 som underviser til teknologibaseret
undervisning. https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/administration/ledig-stilling.aspx?job=true&WebAdId=43614
Bestyrelsen har mulighed for at være repræsenteret ved ansættelsessamtalerne tirsdag den
24. april.
Bestyrelsen godkendte den foreslåede justering af tilbuddet på Finlandsvej 5. Mogens Dahl
har måske mulighed for at deltage i ansættelsessamtalerne den 24.4.

7. Orientering
7.1 FTU 2018 (fælles tilmelding til ungdomsuddannelser)
Tilmeldinger fra UCS10 i pct.
Erhvervsuddannelse
Gymnasial uddannelse
Anden (særlig) uddannelse
Andre aktiviteter

2015
31 %
58 %
11 %

2016
30 %
63 %
7%

2017
45 %
49 %
1%
5%

2018
31 %
58 %
4%
7%

7.2 Intensive læringsforløb
Efter aftale med fagsekretariatet gennemføres Læringslokomotivet fortsat én gang årligt i
september måned, når projektet støttet af Egmont Fonden stopper. Herudover vil ungdoms-
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skolen undersøge muligheden for at tilbyde en særlig indsats over for elever med ordblindhed samt en indsats målrettet udbredelse af tilgange til matematikundervisningen, som er
sjove, udfordrende og relevante for eleverne i overbygningen.

7.3 Valgfagssamarbejde med folkeskolerne
Ungdomsskolen har udarbejdet en valgfagsfolder til inspiration for ledelse og lærere på folkeskolerne (se bilag).

7.4 Forårsmesse på Finlandsvej 5 lørdag den 14. april kl. 11-14
https://www.skanderborg-ungdomsskole.dk/media/Forårsmesse_a3.pdf?rev1
Jens Szabo gjorde opmærksom på muligheden for at reklamere på de elektroniske infoskærme.
7.5 Drøftelse af FGU (Forberedende GrundUddannelse)
Pt. undersøges muligheden for at få en repræsentant for Ungdomsskoleforeningen til at deltage i en drøftelse af FGU på bestyrelsesmødet den 20. juni.
Programleder Hanne Kirk fra Ungdomsskoleforeningen deltager i drøftelsen.
7.6 Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) og Skanderborg Gymnasium
http://skanderborg.lokalavisen.dk/skanderborg-scu-og-gymnasiet-vil-fusionere/20180404/artikler/180409877
Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt
Ingen emner.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 10.04.2018

Mogens Dahl

Palle Langkjær

Frands Fischer

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Robert Ladefoged Laursen

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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