UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 20. november 2018 kl.15.30-18.00
Sted: Jeksendalskolen, 8362 Hørning

Referat
Der var afbud fra Palle Langkjær, Malene Ringberg, Milla Thule Frank og Nasra Fiidow

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

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Indtræden i bestyrelsen
Milla Thule Frank indtræder som elevrepræsentant i bestyrelsen i stedet for Robert Ladefoged Laursen. Milla er nyvalgt formand for Skanderborg Ungdomsråd, bor i Gl. Rye og går
på Skanderborg Gymnasium.
Godkendt.

4. Orientering om ungdomsskolens afdelinger med fokus på Jeksendalskolen
Leder af Jeksendalskolen Vibeke Bødker vil på mødet orientere om tilbuddet herunder aktuelle udfordringer og muligheder som følge af det stigende elevtal.
http://jeksendalskolen.skoleporten.dk/sp
I forbindelse med orienteringen tiltrådte bestyrelsen planen om at etablere en filial af
Jeksendalskolen for indskolingselever i tilknytning til en lokal folkeskole pr. 1.2.2019.
Det vurderes, inden eleverne i filialen afslutter 3. klasse, om de skal forsætte skolegangen på
Jeksendalskolen i Hørning eller indgå i et inkluderende tilbud på den lokale folkeskole.
Det inkluderende tilbud skal bygge på de samme principper om struktur og forudsigelighed,
som anvendes i undervisningen af elever med autismespektrum-forstyrrelse og ADHD på
Jeksendalskolen.
Det forudsættes, at elever, forældre, lærere og ledere på den lokale folkeskole inddrages i
løsningen, at der er et fælles værdigrundlag for det pædagogiske personale og at ledere og
lærere går forrest og er rollemodeller.

5. Kalender
Bestyrelsesmøderne i 1. halvår 2019 er fastlagt således:
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 15.30-18.00
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)
Ungdomsskolekonferencen i Brædstrup afholdes den 22.-23. februar 2019. Invitation følger
senere.

6. Høring om røgfri skoletid
Byrådet besluttede d. 31. oktober 2018 at sende forslaget om at indføre røgfri skoletid i høring i perioden 7. november til 21. december 2018.
Forslaget handler om at indføre røgfri skoletid på kommunens folkeskoler, specialskoler
samt 10. klassecenteret UCS10. Det betyder, at skolens elever ikke må ryge i løbet af skoledagen, hverken på eller uden for skolens område. Det inkluderer alle former for tobaksvarer,
herunder cigaretter, snus og tyggetobak, samt e-cigaretter.
Røgfri skoletid indgår i et samlet forslag, som også omhandler røgfri arbejdstid for alle
kommunalt ansatte og røgfri adgangsforhold til kommunale bygninger og bygninger, der huser kommunalt støttede aktiviteter.
Bestyrelsen bedes forholde sig til følgende spørgsmål:
1. Hvilke muligheder, udfordringer og dilemmaer ser høringsparten ved etablering af røgfri
skoletid?
2. Hvad vil høringsparten gøre for at imødekomme udfordringer og dilemmaer?
Høringsmaterialet er vedhæftet.
Bestyrelsen besluttede at lade Knud Stange fremsende et høringssvar med følgende hovedindhold:






Det er positivt at forsøge at begrænse de unges rygning, og bestyrelsen kan helt principielt tilslutte sig røgfri skoletid
Røgfri skoletid bør gå hånd i hånd med såvel en forebyggende som en kompenserende
indsats – sidstnævnte fx omfattende rygestopkurser
Ordningen kan være svær at sanktionere, og bestyrelsen kan fx ikke forestille sig, at en
overtrædelse skal medføre bortvisning fra skolen
Bestyrelsen opfordrer til, at skolerne i Skanderborg Kommune udarbejder fælles retningslinjer for regler og sanktioner
Det vil være meget vanskeligt at gennemføre røgfri skoletid på UCS10, hvis ikke også
ungdomsuddannelserne er omfattet af ordningen
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7. Udkast til kontrakt 2019
Som det fremgår af bilaget ”Ledelse & styring 2019”, bibeholdes de tre udviklingsspor:
1. Vores relationer til folkestyret
2. Vores relation til borgerne
3. Vores relation til hinanden (Det fælles vi)
De mest markante nyheder i Direktionens Udviklingsspor (DUS) er:
1. at byrådets nye vision Mennesker møder mennesker erstatter Kommunen 3.0. og former og farver alle tre relationer herover
2. at vi i en forbedringstilgang skal blive bedre til at vise, hvordan arbejdsindsatsen har
virkning for borgeren
3. at vi skal have fokus på visionsledelse dvs. at kunne motivere, sætte en meningsfuld
retning samt sprede og forankre værdierne i praksis
Udkast til kontrakten udarbejdes i samspil med lederteam, LokalMED-udvalg og bestyrelse
og fremsendes med frist den 22. november 2018.
På mødet fremlægges udkast til kontrakt 2019 baseret på følgende overskrifter:
Fælles
Jeksendalskolen
Min Vej
UCS10
Fritid
Fritid
Fritid
Ungeklassen
Klubberne

Lederudviklingsforløb vedr. visionsledelse og forbedringskultur
Etablere en satellit for indskolingen i tilknytning til en folkeskole
Etablere et videnscenter for understøttelse af inklusion i folkeskolen
Fortsætte arbejdet med elevernes mindset
Finlandsvej 5 som makerspace og moderne forsamlingshus
Understøtte ungdomsrådet i afvikling af en konference for elevrådene
Særlig indsats for fagligt svage elever herunder ord-/talblinde
Samarbejde med kompetencecentret om fritidsjobs
Etablere et ungdomscenter i Ry

Bestyrelsen godkendte udkastet til kontrakt 2019. Kontrakten er i sin endelige form fremsendt til fagsekretariatet den 22.11. og vedhæftet referatet.

8. Min Vej og A-gruppen
Pga. stigning i elevtallet vil der ske mindre justeringer i tilbuddene Min Vej og A-gruppen.
Der etableres pr. 1.1.2019 en filial af Min Vej på Finlandsvej 5, som målrettes elever med
behov for mere praksisnær undervisning

9. Eventuelt
Ingen emner.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 20.11.2018

Mogens Dahl

Palle Langkjær

Malene Ringberg

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Milla Thule Frank

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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