UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 11. september 2018 kl.15.00-17.30
Sted: Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg

Referat:
Der var afbud fra Palle Sanderhoff og Nasra Fidow

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Præsentation af ungdomsskolens FabrikationsLaboratorium – FabLab
Bestyrelsen godkendte i foråret en justering af tilbuddet på Finlandsvej 5 – herunder etablering af et FabLab hvor børn, unge og voksne kan få kendskab til nye teknologier og lære at
anvende digital produktion i samskabende processer. Det er ambitionen, at ungdomsskolens
FabLab bliver en væsentlig udviklingsplatform for fremtidens undervisning i ikke mindst de
naturvidenskabelige fag.
Afdelingsleder Frank Oxholm Jensen og FabLab-leder Lars Beck Johannsen vil præsentere
de nye faciliteter og perspektivere anvendelsen heraf.
FabLab bruges pt. på ugentlig basis af:







UCS10, linjefaget design
NES og MB Skolen, valgfag
Virring og Stilling Skole, valgfag
Min Vej, A-gruppen
STU, værkstedsfag
Open Lab torsdag aften

4. Udtræden af bestyrelsen
Robert Ladefoged Laursen, der har fungeret som elevrepræsentant de seneste to år, ønsker at
udtræde af bestyrelsen. Der er endnu ikke udpeget en ny elevrepræsentant.
Der var tak og stor ros til Robert fra den øvrige bestyrelse, som især fremhævede Roberts
engagement, vedholdenhed og mange gode initiativer på ungeområdet.

5. Kalender
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 20. november 2018 kl. 15.30-18.00.
Bestyrelsen opfordres til at fastlægge bestyrelsesmøderne i første halvår af 2019 gerne i månederne januar, april og juni.
Møderne i 1. halvår 2019 blev fastlagt således:
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 15.30-18.00 (NB – mødet afholdes på Jeksendalskolen)
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 15.30-18.00
Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 15.30-18.00 (NB – spisning/sommerafslutning efter mødet)

6. Orientering om elevtal
Ungdomsskolen i alt:
Tilmeldte pr. skoleår
Cpr-elever
Holdelever

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
2691
2225
2063
1967
2179
2319
2378
5236
4331
4563
3955
4288
5033
5705

Ungdomsskolens uddannelsestilbud:
Tilmeldte medio sept. 2018 2017
200
190
UCS10, 10. klasse
44
40
Jeksendalskolen
Ungeklassen
12
26
18
12
Min Vej (visiterede)
9
2
A-gruppen

2016
210
32
26
10
-

2015
220
30
10
-

2014
195
29
-

2013
226
29
-

2012
259
28
-

2011
215
28
-

Der blev på mødet fremlagt justerede elevtal, som er anført med rødt herover.
På bestyrelsens opfordring angives herunder antallet af holdelever i 2017/18 fordelt på hovedkategorier:
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Almen undervisning
- læringslokomotivet
- Hop-In
- trivselsarrangementer
- knallert- og traktorkørekort
- kreative fag
- mad
- motor
- musik
- outdoor
- rejser
- sport
- sprog
- øvrige hold
Skolepakker
- coding
- radio
- klatring
- yoga
- klatring og crossfit
- klatring og mountainbike
- klatring og førstehjælp
- klatring, yoga og crossfit
- mountainbike
- en dag på vandet
- førstehjælp
- teambuilding
- andet
Ungeklassen *)
Min Vej *)
Jeksendalskolen *)
UCS10 *)
Ungdomsklubberne
Holdelever i alt

1604
20
144
168
158
156
35
61
89
81
217
247
42
186
2916
86
136
229
29
24
20
147
303
193
1193
175
324
57
36
43
51
225
361
5236

*) bruttoantal; dvs. inkl. elever som er stoppet/kommet til i løbet af ét år. For Min Vejs vedkommende
også inkl. elever der ikke har været formelt visiteret til tilbuddet

7. 3i1 – trivselsmåling, psykisk APV og ledelsesevaluering
3i1 er fælles undersøgelse af trivsel, psykisk ArbejdsPladsVurdering (APV) og ledelse i
Skanderborg Kommune, som skal gennemføres hvert tredje år på alle arbejdspladser. Resultatet af undersøgelsen skal ikke betragtes som en facitliste, men som et godt udgangspunkt
for at ledere og medarbejdere i fællesskab tager en dialog om eventuelle udfordringer og om
det, der skaber et godt arbejdsliv og sikrer den bedste opgaveløsning.
3i1 undersøgelsen er gennemført i perioden 5. marts til 23. marts 2018. Resultaterne af trivselsmålingen og psykisk APV er herefter behandlet i LMU og via arbejdsmiljøgrupperne
fremlagt for medarbejderne. Resultaterne fra ledelsesevalueringen skal ikke fremlægges for
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medarbejderne eller LMU, men medarbejderne kan forvente en dialog med lederne om opfølgning på evalueringen.
Undersøgelsen af ungdomsskolens trivsel og psykisk arbejdsmiljø – ”Trivselsmålingen” –
udviser fortsat et meget tilfredsstillende resultat med en score på hhv. 6,1 vedr. Motivation
& Tilfredshed og 6,5 vedr. Engagement.
Spørgsmålene med de højeste gennemsnit vedrører samarbejdet og graden af indflydelse på
eget arbejde (6,5 - 6,7), mens spørgsmålene med de laveste gennemsnit vedrører løn, jobsikkerhed og balancen mellem fritid og arbejde, (5,3 - 5,6).
Ledelsesevalueringen udviser ligeledes et meget tilfredsstillende resultat med en gns. score
på 6,7 fra egne ledere og medarbejdere.
Trivselsmåling og ledelsesevaluering er vedhæftet som bilag.
Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Orientering
8.1. Fablab for alle
Ungdomsskolen inviterer til Open Lab hver torsdag fra 18-21 – se bilag.
8.2

Omslag til Ugebladet
Ungdomsskolen fik en bred præsentation i et omslag til Ugebladet Skanderborg i uge
33. Omslaget udleveres på mødet.

8.2. Reform af erhvervsuddannelserne og nye planer for 10. klasse
Regeringen fremlægger i uge 37 et nyt forslag til en reform af erhvervsuddannelserne.
I den forbindelse forventes også nye planer for 10. klasse.
Ungdomsskolen havde i forbindelse med diskussion om placeringen af 10. klasse inviteret Ejner K. Holst, næstformand i LO, og Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk
Metal, på besøg den 27. juni.
Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Eventuelt
Der var ingen emner til punktet.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 11.09.2018

Mogens Dahl

Palle Langkjær

Malene Ringberg

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Robert Ladefoged Laursen

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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