UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 9. april 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
Det sidste bestyrelsesmøde i skoleåret 2018/19 afholdes tirsdag den 11. juni 2019 kl. 15.3018.00 med spisning/sommerafslutning efter mødet.
Der afholdes dialogmøde for kontraktholdere og bestyrelsesrepræsentanter på skoleområdet
med temaet ”Kvalitet i folkeskoletilbud” torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19-21
Godkendt.

4. Godkendelse af regnskab 2018
Regnskab 2018
Samlet resultat
Administration

Forbrug
37.750.103,57
4.759.833,40

Budget
39.758.000
4.873.000

Resultat
2.007.896
113.167

Fritidsundervisning
Ungdomsklubberne
Ungdomsskolen - 10. klasse
Jeksendalskolen

3.150.963,36
2.585.286,86
9.922.394,70
10.144.767,80

3.150.000
2.771.000
9.740.000
11.759.000

-963
185.713
-182.395
1.614.232

3.653.992,01
2.744.651,06
-27.512,00
839.439,06
-23.712,68

3.760.000
2.715.000
46.000
944.000

106.008
-29.651
73.512
104.561
23.713

Min Vej
Drift Finlandsvej 5, Højvangen 6 m.m.
Grejbank
Ungeklassen
Læringslokomotivet

Regnskabet udviser et samlet overskud for hele kontraktområdet på 2.007.896 kr. – heraf
1.614.232 kr. på Jeksendalskolen. Fra sidstnævnte beløb skal fratrækkes endnu ikke opgjorte
udgifter til etablering af filialen i Veng samt en anslået udgift på 1,1 mio. kr. til renovering
og udbygning af køkken og spisesal på Jeksendalskolen.
Bestyrelsen godkendte regnskab 2018.

5. Forventet elevtal og normering m.v. pr. 1. august 2019
UCS10
Der er tilmeldt 224 elever, hvilket er en fremgang på 28 svarende til én klasse mere. I lighed
med tidligere år kommer 20 pct. af eleverne fra andre kommuner.
Lokalekapaciteten på UCS10 er udnyttet fuldt ud, hvorfor der er indgået aftale med SCU om
leje af et klasselokale i skoleåret 2019/20.
Den faste lærerstab udvides ikke, idet overskydende timer læses af lærere fra ungeklassen
samt eksterne undervisere.
Min Vej/A-gruppen
Der er visiteret i alt 25 elever til de to tilbud, hvilket er 12 færre end nu. Som konsekvens
heraf forventes medarbejderstaben reduceret med 1-2 fuldtidsansatte.
Jeksendalskolen
Der er visiteret 55 elever – heraf 11 til indskolingsgruppen i Veng – hvilket er 3 flere end
nu. Der er endnu ikke taget stilling til evt. ansættelser.
Ungeklassen
Der er visiteret 12 elever, hvilket er 3 færre end nu. Den aftalte mindre-tildeling på 200.000
kr. medfører ikke reduktion i medarbejderstaben, idet de manglende timer læses på UCS10.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Nedsættelse af ekspertudvalg vedr. 10. klasse
Regeringen ønsker, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse i forlængelse af 10. klasse.
10. klasse skal derfor erhvervsrettes, så skoleåret i højere grad bliver starten på en erhvervsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen. Det vil sige, at skoleåret både skal kvalificere eleven fagligt og forberede eleven på den arbejdsmoral, faglighed og selvdisciplin, der
kræves af elever på en erhvervsuddannelse.
Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10.
klasse kan erhvervsrettes, herunder understøtte, at 10. klasse i videre omfang fysisk bliver
lokaliseret på erhvervsskoler.
Ekspertudvalget skal afrapportere sine anbefalinger til regeringen inden udgangen af 2019.
Eventuelle ændringer vedr. 10. klasse forventes herefter implementeret i skoleåret 2021/22.
Ekspertudvalgets kommissorium er vedhæftet dagsordenen.
Bestyrelsen opfordrede til at præsentere de gode resultater – herunder det stigende elevtal og
overgangstallet på 40 % til erhvervsuddannelserne – i medierne og overfor relevante interessenter
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Til orientering


Ungdomsskolen har i samarbejde med DDS, Skanderborg Gruppe, ansøgt Friluftsrådet
om et tilskud på 240.197 kr. til etablering af en shelterlandsby ved Skanderborg Sø. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.



Ungdomsskolen har justeret tilbuddet om valgfagssamarbejde på baggrund af den nye
lovgivning om praksisfaglighed i folkeskolen. Tilbuddet er vedlagt som bilag.



Skolepakkerne er i 2019/20 udvidet med forløb indenfor STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts, Math), En dag med klatring og bål samt Minilejrskole til Sydslesvig.
Det samlede tilbud er vedlagt som bilag.



Ungdomsskolen har udbudt en række fritidstilbud i april, maj og juni måned eksklusivt
for kommunens 6. klasser: https://www.skanderborg-ungdomsskole.dk/Tilmelding/Tilbud-for-6.-klasse



Dansk Ungdoms Fællesråd overrakte den 6. februar prisen for Årets Ungdomskommune
til borgmester Jørgen Gaarde ved en reception på Finlandsvej 5.
https://duf.dk/nyhed/skanderborg-kommune-er-aarets-ungdomskommune-2019/



DRTV har lavet optagelser til udsendelsen ”Langt fra borgen” i forbindelse med en i øvrigt velbesøgt Repair Café på Finlandsvej 5 tirsdag den 2. april. Programmet sendes torsdag den 2. maj.



KL’s Børne- og undervisningsudvalg besøgte torsdag den 28. marts Finlandsvej 5, hvor
de unge hjalp politikerne med fremstilling af små lysskilte.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt
Ingen emner.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 9.04.2019

Mogens Dahl

Palle Langkjær

Trine Frengler

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Milla Thule Frank

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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