UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 29. januar 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. Nyt medlem af Ungdomsskolens bestyrelse
Malene Ringberg har bedt om at blive fritaget for at sidde i Ungdomsskolens bestyrelse på
grund af tidspres fra hendes arbejde.
På baggrund heraf vedtog Skanderborg Byråd på møde den 19.12.2018:




at byrådsmedlem Malene Ringberg (A) udtræder af Ungdomsskolens bestyrelse pr. 31.
december 2018
at personlig stedfortræder byrådsmedlem Trine Frengler (A) indtræder som medlem af
Ungdomsskolens bestyrelse pr. 1. januar 2019
at byrådsmedlem Ole Drøgemüller udpeges som personlig stedfortræder for Trine Frengler i Ungdomsskolens bestyrelse

Godkendt.

4. Kalender
De øvrige bestyrelsesmøder i 1. halvår 2019 afholdes således:



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)

Bestyrelsesmedlemmerne Jens Szabo og Trine Frengler deltager i ungdomsskolekonferencen i Brædstrup:


Fredag den 22. – lørdag den 23. februar 2019

Bestyrelsen inviteres herudover til en uformel reception i de nye lokaler i Borgernes Hus
fredag den 1. februar kl. 14.00.

5. Orientering om Repair Café
Afdelingsleder Frank Oxholm Jensen vil på mødet orientere om ungdomsskolens nye initiativ Repair Café.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2019
Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2019 – vedhæftet – er endelig godkendt af direktionen
og fremlægges i den kommende periode for alle medarbejdere i ungdomsskolens afdelinger.
Direktionen følger op på udviklingskontrakten ved bl.a. at besøge alle kontraktholdere i første halvår af 2019. Bestyrelsen inviteres til at være repræsenteret ved besøget, når dette er
fastlagt.
Bestyrelsen opfordrede til, at næste års kontrakt også viser veje til hhv. understøttelse af foreningslivet og yderligere inddragelse af unge i lokaldemokratiet.
Mogens Dahl og Jens Szabo deltager i kontraktdialogen med direktionen.
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7. Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden
Et bredt flertal af Folketingets partier har den 22. november 2018 indgået en aftale, der skal
gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den. Initiativerne
retter sig både mod indholdet og kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og hvordan vejen fra
folkeskolerne ind på erhvervsuddannelserne kan blive nemmere for de unge.
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/181122-eudaftale-fra-folkeskole-tilfaglaert.pdf?la=da
Aftalen har først og fremmest baggrund i, at søgningen til erhvervsuddannelserne er faldet
fra 32 pct. til 19 pct. i perioden 2000 til 2018, mens søgningen til de gymnasiale uddannelser
samtidig er steget fra 58 pct. til 73 pct.
Der er samtidig meget store forskelle fra kommune til kommune i de unges søgning til
erhvervsuddannelserne. Således lå søgningen i 2018 højest i Norddjurs Kommune med 34
pct. og lavest i Rudersdal Kommune med 4,1 pct.
Især to initiativer i aftalen vil potentielt kunne få betydning for aktiviteterne i Skanderborg
Ungdomsskole.
1. 10. klasse på erhvervsskolerne
Umiddelbart betragtet vil flere elever vælge en erhvervsuddannelse, hvis 10. klasse er placeret på en erhvervsskole. Der er derfor i aftalen afsat et tilskud på 45 mio. kr. til fordeling
mellem erhvervsskoler og kommuner, der indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10.
klasse.
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2. Praksisfaglighed i folkeskolen
Aftalen udbygger aftalen om øget praksisfaglighed fra juni 2018 ved bl.a. at skabe bedre
rammer for, at udskolingselever kan tage deres valgfag på erhvervsskolerne og at erhvervsskolelærerne kan varetage undervisning i folkeskolen.
Aftalen betyder også en obligatorisk prøve i det praktisk/musiske valgfag, som eleven har i
7. og 8. klasse; dvs. obligatorisk prøve i et af fagene:





Håndværk og Design
Madkundskab
Musik
Billedkunst

Bestyrelsen opfordres til at drøfte de evt. konsekvenser af aftalen Fra folkeskole til faglært –
Erhvervsuddannelser til fremtiden
Bestyrelsen drøftede udfordringen uden at tage beslutninger.

8. Orientering om fysiske forandringer/ombygninger
Ungdomsskolen har opført en bålhytte samt et 9 meter højt klatretårn på Finlandsvej 5.
Begge dele vil blive anvendt i forbindelse med skolepakker og fritidsundervisning.
Min Vej har etablere en filial på Finlandsvej 5 med et nyindrettet undervisningslokale centralt beliggende mellem træ- og metalværksted.
Jeksendalskolens satellit i tilknytning til Veng Fællesskole åbner som planlagt den 1. februar
efter ombygning og nyindretning af klublokalerne i Borgernes Hus.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt
Ingen emner til drøftelse.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 29.01.2019

Mogens Dahl

Palle Langkjær

Trine Frengler

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Milla Thule Frank

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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