UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 20. juni 2018 kl.15.30-18.00
Sted: Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg

Referat:
Afbud:

Malene Ringberg
Nasra Fidow

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Nyt medlem til Ungdomsskolens bestyrelse
Frands Fischer har anmodet om at udtræde af Ungdomsskolens bestyrelse, da han er blevet
konstitueret som direktør på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) og derfor
kan have en interessekonflikt.
Interessekonflikten skyldes, at Ungdomsskolen driver 10. klasse for Skanderborg Kommune, og at der i øjeblikket er et regeringsudspil om at flytte landets 10. klasser til erhvervsskolerne. Dermed vil SCU og Skanderborg Kommune/Ungdomsskolen kunne have modstridende interesser i forhold til opgavens fremtidige placering.
På baggrund heraf vedtog Skanderborg Byråd på møde den 30.5.2018:




at byrådsmedlem Frands Fischer (A) udtræder af Ungdomsskolens bestyrelse pr. 31. maj
2018
at personlig stedfortræder byrådsmedlem Malene Ringberg (A) indtræder som medlem
af Ungdomsskolens bestyrelse pr. 1. juni 2018
at byrådsmedlem Trine Frengler udpeges som personlig stedfortræder for Malene Ringberg i Ungdomsskolens bestyrelse

Bestyrelsen tog byrådets beslutning til efterretning.

4. Orientering om og drøftelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give eleverne viden, kundskaber, færdigheder,
afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt
opnå ufaglært beskæftigelse.

Eleverne i målgruppen – dvs. alle unge under 25 som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse – går i dag på seks selvstændige uddannelser: produktionsskole,
kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeuddannelse for voksne (OBU) eller forberedende voksenundervisning (FVU).
På FGU kan eleverne vælge mellem tre spor i et skoleforløb på op til to år:


En almen grunduddannelse, hvor der undervises i almene fag på en praksisrettet måde.
Den linje henvender sig primært til unge, der ønsker at søge ind på en erhvervsuddannelse eller HF



En produktionsgrunduddannelse, der tilbyder værkstedsundervisning, som det også kendes fra produktionsskolerne i dag



Tredje spor er en erhvervsgrunduddannelse med praktikaftaler. Denne linje er målrettet
unge, der gerne vil i arbejde og eventuelt fortsætte i en erhvervsuddannelse

De fem samarbejdende kommuner Horsens, Hedensted, Skanderborg, Odder og Samsø har
udpeget Horsens som lokalt hovedsæde for et nyt samlet FGU-tilbud, fordi byen ligger centralt og fordi Horsens har den største andel af unge i målgruppen. Det skønnes, at der i de
fem kommuner vil være ca. 500 årselever til skolen – heraf ca. 200 fra Horsens Kommune.
Fysisk vil uddannelserne stadig være i hele området, men uddannelserne samles under én
ledelse, én bestyrelse og ét budget.
Ungdomsskoleforeningen har i sit høringssvar om FGU (bilag) fremhævet ungdomsskolernes mulighed for at understøtte arbejdet på FGU-institutionerne i form af fx ordblindeundervisning og intensive læringsforløb samt aktiviteter der kan fremme det sociale sammenhold
på uddannelserne, understøttelse af elevdemokratiet og inddragelse af relevante fritidsaktiviteter.
På mødet vil Hanne Kirk, som er programleder i Ungdomsskoleforeningen, give en yderligere orientering om FGU med særligt fokus på ungdomsskolens rolle.
Hanne Kirk orienterede om FGU, og bestyrelsen drøftede efterfølgende lovens konsekvenser uden at træffe konkrete beslutninger.

5. Kalender
11. september 2018 kl. 15.00-17.30

Bestyrelsesmøde

20. november 2018 kl. 15.30-18.00

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen fremrykkede mødetidspunktet den 11. september 2018 til kl. 15.00.
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6. Ejendomsanalyse i Ry
Skanderborg Kommunes økonomiudvalg og byråd skal på de kommende møder drøfte forslag til en rokade af kommunale opgaver og bygninger i Ry, som vil indebære:
 En renovering af Gudrunsvej 1. For at kunne udnytte porteføljen bedst muligt ses en indretning af det gamle bibliotek, Gudrunsvej 1, hvor Mølleskolens skoleklub (4. - 6.
klasse), dele af Ungdomsskolen og Kulturskolen samles til et nyt, centralt fritids- og kulturtilbud
 Et salg af Ellemosen 13. Provenuet fra salget af Ellemosen 13 vil indgå i en finansiering
af ombygning af Gudrunsvej 1.
Ungdomsskolen har sammen med Kulturskolen, Mølleskolen og Socialpsykiatrien været
inddraget som brugere og bifalder de angivne fordele ved at samle Kulturskolen, Ungdomsskolen (inkl. ungdomsklub) og Mølleskolens skoleklub (4.-6. klasse) i samme hus – særligt:






Central placering midt i Ry og et meget mere synligt og sammenhængende centrum og
mødested for børn og unge
Bedre bygningsmæssige forhold og rammer for brugere og medarbejdere
Nærhed til Mølleskolen med mulighed for at dele faciliteter og ressourcer – herunder
også medarbejderressourcer
Øget samarbejde mellem børn og unge tilbud i Ry med mulige synenergieffekter
Mulighed for at Mølleskolen kan benytte ledig kapacitet i dagtimerne

Som bilag vedhæftes ”Bygningsfællesskab i Ry – scenarie for rokade af brugergrupper og
optimering af bygningsportefølje”
Der var i bestyrelsen opbakning til forslaget om at samle Kulturskolens, Ungdomsskolens
(inkl. ungdomsklub) og Mølleskolens skoleklubs aktiviteter (4.-6. klasse) på Gudrunsvej 1 i
Ry.
Økonomiudvalget besluttede efterfølgende på møde den 20.6., at der er behov for yderligere
afklaring særligt af den fremtidige placering af de aktiviteter, der i dag huses på Ellemosen
13, inden ejendommen eventuelt sættes til salg, og der kan træffes endelig beslutning om
gennemførelse af den foreslåede rokade

7. Orientering
7.1. Min Vej/A-gruppen
Der er til næste skoleår visiteret 14 elever til Min Vej og 9 elever til A-gruppen. Der er i forlængelse heraf indgået driftsaftale med fagsekretariatet omkring A-gruppen og ansat endnu
en medarbejder, Jeppe Cornelius Thejsen, som pt. er ansat på Strandskolen i Risskov.
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7.2. Ansættelse af medarbejder til teknologibaseret undervisning
Ungdomsskolen har ansat Lars Beck Johannsen. Lars er læreruddannet og har som en del af
sin ansættelse på Beder Skole fungeret som lableder i Fablab Aarhus.

7.3. UCS10
Der er tilmeldt 190 elever til UCS10 næste skoleår. Ungdomsskolen har ansat to nye lærere
– Elsebeth Skaalum Sig, der kommer med 7 års erfaring fra Gentofte Ungdomsskoles 10.
klasse, samt Anne Dybdal Horsager, der senest har været ansat på Gudenådalens Efterskole.

7.4. Valgfagssamarbejde med folkeskolerne

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt
Beslutning
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 20.06.2018

Mogens Dahl

Palle Langkjær

Malene Ringberg

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Robert Ladefoged Laursen

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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