UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 11. juni 2019 kl.15.30-18.00
Sted: Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg

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

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Kalender
Bestyrelsen opfordres til at fastlægge bestyrelsesmøderne i andet halvår af 2019; dvs. et
møde sidst i august og et møde først i november.
De kommende bestyrelsesmøder blev fastlagt til:



tirsdag den 27. august 2019
tirsdag den 19. november 2019

Begge dage kl. 15.30 - 18.00.

4. Tilskud fra Friluftsrådet til etablering af en shelterlandsby
Friluftsrådet har besluttet at yde et tilskud på 170.000 kr. til den shelterlandsby, som ungdomsskolen ønsker at etablere ved Skanderborg Sø i samarbejde med DDS, Skanderborg
Gruppe. Friluftsrådets bevillingsbrev er vedlagt som bilag.
Der var ansøgt om et tilskud på 240.197 kr., men Friluftsrådet har valgt ikke at støtte etablering af toilet, skraldespande samt tilslutningsafgift til vandværk.
Projektet forventes gennemført i 2020.
Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Vedr. nedsættelsen af et ekspertudvalg til erhvervsretning af 10. klasse
Som opfølgning på drøftelsen på bestyrelsesmødet den 9. april vedhæftes et bilag med yderligere statistisk materiale vedr. 10. klasse og overgangen til ungdomsuddannelserne.
Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Røgfri skoletid
Skanderborg Byråd har vedtaget at indføre røgfri skoletid for elever i Skanderborg Kommunes folkeskoler, specialskoler og 10. klassecenter med virkning fra den 1. august 2019.
Beslutningen er et element i de vigtige bestræbelser på igen at knække den negative udvikling i antallet af rygere og forhåbentlig på sigt sikre den første røgfrie generation.
Røgfri skoletid betyder, at skolens elever ikke må ryge i skoletiden, hverken på eller uden
for skolens område. Det inkluderer alle former for tobaksvarer, herunder snus og tyggetobak, samt e-cigaretter.
Bestyrelsen opfordres til at kommentere på følgende spørgsmål, som afgøres af skolens ledelse:





Gælder røgfri skoletid, når eleverne er på lejrskole, til eksterne arrangementer, undervisning ude-af-huset, praktikophold m.v.?
Gælder røgfri skoletid ved sociale arrangementer og skolefester?
Gælder røgfri skoletid, når eleverne er ”på vej” til eksterne arrangementer?
Har røgfri skoletid indflydelse på, om de ældste elever må forlade skolens område i pauserne?

Til sagen vedhæftes følgende bilag:
./. Standard for røgfri miljøer i Skanderborg Kommune
./. Spørgsmål og Svar om røgfri skoletid i Skanderborg Kommune
./. Høringssvar fra Skanderborg Ungdomsskole vedr. røgfri skoletid
Bestyrelsen anbefalede, at røgfri skoletid gælder i alle skolerelaterede forhold.

7. Renovering og udbygning af kantine og køkken på Jeksendalskolen
Der er jfr. behandling af regnskab 2018 afsat midler til renovering og udbygning af kantine
og køkken på Jeksendalskolen.
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Projektet betyder, at kantinen udover at kunne rumme alle elever på én gang vil være mere
anvendelig til personale- og forældremøder m.v. Samtidig elimineres en væsentlig del af
bygningens niveauforskelle, og køkkenet bringes op på tidssvarende standard. Tegningsmateriale er vedlagt som bilag.
Der er via licitation fremkommet følgende priser ekskl. moms for arbejdet:
Renovering og udbygning af kantine
Bygningsmæssige forandringer i køkken
Inventar m.v. til køkken
I alt

1.199.478
165.506
100.668
1.465.652

Hovedparten af arbejdet forventes gennemført i sommerferien. Udgifterne afholdes indenfor
Jeksendalskolens eget budget.
Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen afholder et møde på Jeksendalskolen,
når byggeriet er færdigt.

8. Status på arbejdet med ungdomsskolens kontraktmål #2

Orienteringen blev taget til efterretning.
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9. Orientering om ansøgning til Villum Fonden
Skanderborg Kommune har ansøgt Villum Fonden om et tilskud på 5.378.000 kr. til at understøtte styrket teknologiforståelse hos alle børn og unge i Danmark via udvikling af kommunale, praksisrettede læringslaboratorier for it og teknologi – makerspaces. Ansøgningen
er vedlagt som bilag.
De primære formål med makerspaces er:



at klæde lærere på til at bruge forskellige teknologier og digitale redskaber i undervisningen
at facilitere udvikling af undervisningsforløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret
med materialekendskab, teknologier, digitale værktøjer mv. i design af løsninger på virkelighedsnære problemer

Visionen er at etablere teknisk og kompetencemæssigt veludstyrede læringscentre med kompetente makerspace-vejledere, som faciliterer digitale og praksisrettede læreprocesser for
undervisere, elever og borgere.
Projektet vil blive bygget op omkring de erfaringer med læringsglæde og teknologiforståelse, som Mølleskolen og Ungdomsskolen allerede har høstet via deres eksisterende makerspaces.
Ud over Skanderborg Ungdomsskole er Mølleskolen, Bakkeskolen, Højboskolen, Niels Ebbesen Skolen, Morten Børup Skolen, Stjærskolen, Gl. Rye Skole, Voerladegård Skole og
Herskind Skole medunderskrivere på ansøgningen.
Hvis ansøgningen imødekommes, vil ungdomsskolen undersøge muligheden for yderligere
understøttelse af projektet i de lokalområder, hvor ungdomsskolen i forvejen har et ungdomsklubtilbud
Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Eventuelt
Ingen emner.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 11.06.2019
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Knud Stange, sekretær
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