UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 3. september 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
3.1. Næste møde afholdes på Jeksendalskolen tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.30.
Bestyrelsen opfordres til at fastlægge 2-3 bestyrelsesmøder i første halvår af 2020.
Bestyrelsen fastlagde følgende møder:



tirsdag den 24. marts 2020 kl. 15.30-18.00
tirsdag den 9. juni 2020 kl. 15.30-18.00

3.2. Leder og bestyrelse fra Kolding Ungdomsskole besøger Finlandsvej 5 onsdag den 18.
september kl. 18-20.
Repræsentanter fra Skanderborg Ungdomsskoles bestyrelse inviteres til at deltage i en
fælles drøftelse af ungdomsskolernes aktuelle udfordringer og muligheder.
Mogens Dahl deltager i mødet med bestyrelsen fra Kolding Ungdomsskole.
Ungdomsskolekonferencen i Brædstrup afholdes i øvrigt fredag den 21. - lørdag den
22. februar 2020.

4. Introduktion til Buildtopia
Buildtopia er et nyt tilbud til 7.-9. klasse i regi af Skolepakkerne
Forløbet er bygget op som et spil, hvor man har sin egen ø med sit eget lille samfund, som
skal udvikle sig i samarbejde med de andre ø-grupper. Ressourcerne er knappe på robotøerne, så der skal tænkes ud af boksen og laves kompromisser for at lykkes.

Eleverne skal i løbet af spillet løse forskellige praktiske, tekniske, strukturelle, økonomiske,
kunstneriske og programmeringsmæssige udfordringer.
Ungdomsskolens fablab-underviser Lars Beck Johannsen vil introducere forløbet for bestyrelsen, som får lejlighed til at afprøve spillet i en forkortet udgave.
Bestyrelsen præsterede efter bedste evne på samarbejde, kommunikation og kreativitet i forbindelse med de escape room-lignende udfordringer.

5. Orientering om elevtal
Ungdomsskolen i alt:
18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
2813 2754 2225 2063 1967 2179 2319 2378
6004 5784 4331 4563 3955 4288 5033 5705

Tilmeldte pr. skoleår
Cpr-elever
Holdelever

Ungdomsskolens uddannelsestilbud:
Tilmeldte medio sept.
UCS10, 10. klasse
Jeksendalskolen
Ungeklassen
Min Vej
A-gruppen

2019
236
55
10
18
14

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
200 190 210 220 195 226 259 215
42
40
32
28
28
30
29
29
12
26
26
18
12
10
10
9
2
-

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Opfølgning på etablering af Ungdomscentret i Ry på Gudrunsvej 1
Yderligere myndighedskrav mv. herunder ventilation, nyt tag, ny trappe mellem etagerne
samt sanering for skimmelsvamp har betydet, at oprindelige budget på 2,5 mio. kr. er tilført:
1,275 mio. kr. finansieret af Børn & Unge
0,700 mio. kr. finansieret af Bygningsafdelingen (udvendigt vedligehold)
0,600 mio. kr. finansieret af de tre kontraktholdere (indvendigt vedligehold)
Renoveringens omfang betyder samtidig, at de nye rammer forventes at kunne tages i brug
efter sommerferien 2020.
Bestyrelsen udtrykte skuffelse over, at forudsætningerne for budget og tidsplan ikke har
kunnet overholdes.
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7. Orientering om udvidelse af samarbejdet mellem UCS10 og SOSU Østjylland
SOSU Østjylland har den 9. maj 2019 udsendt følgende pressemeddelelse:
Skanderborg Kommune og SOSU Østjylland vil gerne give flere unge lyst til at gennemføre
en SOSU-uddannelse.
Derfor samarbejder skolen med Skanderborg Kommune om at få etableret et nyt permanent
og attraktivt uddannelsestilbud hos SOSU Østjylland i Skanderborg. Her vil eleverne møde
et rigtig godt skole- og studiemiljø i spændende rammer og med gode muligheder for at
igangsætte forskellige aktiviteter på tværs af hold og uddannelser.
SOSU Østjylland vil gøre det muligt at tage hele sin uddannelse i Skanderborg både for de
unge, der går i gang med en erhvervsuddannelse efter folkeskolen og for de lidt ældre elever, som først senere går i gang med en uddannelse. Til de unge tilbydes både EUD10 og
grundforløb 1 og der bliver mulighed for at tage uddannelserne på EUX-niveau, dvs. at man
bliver både student og faglært på samme tid. Det er muligt at læse videre på bl.a. sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen, hvis man har en uddannelse som social- og
sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Til alle elever tilbydes et grundforløb 2 og et
efterfølgende hovedforløb enten som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent.
Planen er, at den nye skoleafdeling kan tages i brug fra august 2020. Fra 1. august 2019
gennemføres uddannelsesforløbene for elever fra Skanderborg Kommune på SOSU Østjyllands afdelinger i Silkeborg og Aarhus.
På baggrund heraf er der etableret et tæt samarbejde mellem UCS10 og SOSU-Østjylland
om etablering af flere vejledningsaktiviteter i indeværende skoleår samt etablering af et
egentlig SOSU-rettet forløb med baggrund i lovgivningen om EUD10 næste skoleår.
Orienteringen blev taget til efterretning, idet bestyrelsen opfordrede til et samtidigt fokus på
rekrutteringsmulighederne blandt elever på især efterskoler og FGU.

8. Eventuelt
Bestyrelsen bød velkommen til Hubert Stankiewicz, der afløser Milla Thule Frank som elevrepræsentant i bestyrelsen. Knud Stange vil rette henvendelse til Aarhus Tekniske Skole og
anmode om, at Hubert ikke får ulovligt fravær i forbindelse med deltagelse i bestyrelsens
aktiviteter.

3

Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 03.09.2019

Mogens Dahl

Palle Langkjær

Trine Frengler

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Hubert Stankiewicz

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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