UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 19. november 2019 kl.15.30-18.00
Sted: Jeksendalskolen, 8362 Hørning

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

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Kalender
Bestyrelsesmøderne i 1. halvår af 2020 er fastlagt således:
•
•

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

Bestyrelsesformand Mogens Dahl er inviteret til dialogmøde med Undervisnings- og Børneudvalget om øget kvalitet og bæredygtig struktur den 26. november fra kl. 19-21 i Aulaen på
Virring Skole.
Godkendt

4. Orientering om budgetforlig 2020
Budgetforliget bærer præg af den forventede befolkningstilvækst med 1000 indbyggere årligt de næste 10 år, hvor indtægterne ikke står mål med udgifterne til især de mange flere
børn og ældre. Budgetforliget indeholder derfor reduktioner i serviceniveauet på 19 mio. kr.
i 2019 stigende til 60 mio. kr. i 2023.
Forandringer med større eller mindre betydning for ungdomsskolen er anført herunder:
•
•
•
•
•
•

Der skal inden juni 2020 udarbejdes forslag til en bæredygtig struktur på skoleområdet, som skal generere en gevinst på mindst 10 mio. kr. årligt – fx skal Columbusskolen flyttes til ledige lokaler et andet sted for at give plads til en ny daginstitution
PPR og skolerne skal etablere unge-til-unge netværk for ordblinde
Reduktion i udgifter til kørselsordninger på tværs af B&U, Ældre og Beskæftigelse
Kun klubtilbud (i dagtimerne) til og med 6. klasse
Øget forældrebetaling til klubtilbud (i dagtimerne)
Harmonisering og reduktion i takster til specialtilbud på skoleområdet: 875.000 kr. i
2020 og herefter 2,1 mio. kr. årligt

•
•

10 % reduktion i tildeling til aftenklubtilbud svarende til 650.000 kr. årligt
Stop for frikøb af ”en-dags-konsulenter” på skoleområdet

Hvis besparelsen på aftenklubberne fordeles forholdsmæssigt på kontraktområderne, vil besparelsen på ungdomsskolens klubber udgøre ca. 270.000 kr. årligt fra og med 1. januar
2020.
Besparelsen vil i praksis vanskeligt kunne udmøntes fra starten af 2020, og det er ydermere
meldt ud, at hele klubområdet bør ses i et nyt lys. Alle kontraktholdere på skole-/klubområdet har kortvarigt drøftet udfordringen på møde den 30. oktober, og der følger nu en række
møder mellem fagsekretariatet og kontraktholderne med specifikt ansvar for aftenklubberne.
Budgetforlig 2020 er vedhæftet som bilag.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering og beslutning vedr. Ungdomscentret i Ry på Gudrunsvej 1
De tre samarbejdspartnere Mølleskolen, Kulturskolen Skanderborg og Skanderborg Ungdomsskole har formuleret denne vision for stedet:

Mølleværket - ”Stedet hvor mennesker mødes”
Under navnet Mølleværket genåbner det gamle bibliotek i Ry den 1. august 2020
som et helt nyt aktivitets- og læringsmiljø for børn og unges undervisning og fritid
i et tæt samarbejde mellem Mølleskolen, Kulturskolen Skanderborg og Skanderborg Ungdomsskole.
Visionen for Mølleværket er dybt forankret i Skanderborg Kommunes politikker
for børn, unge og kultur.
Vi ønsker at etablere et stærkt aktivitets og læringsmiljø:
•
•
•
•

Hvor børn og unge har lige adgang til fællesskabet
Hvor børn og unge oplever trygge og positive relationer og føler, at de
aldrig står alene
Hvor der er sammenhold på tværs af institutioner, foreninger og aldersgrupper
Hvor huset er byens kulturelle fyrtårn

Mølleværket skal således også fungere som et medborgerhus, der åbnes op for omverdenen – børn, unge, øvrige borgere, foreninger, institutioner, virksomheder
m.fl. – og gøres til et attraktivt mødested, hvor ”Mennesker møder mennesker”
gennem liv og aktiviteter fra morgen til aften.
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Med baggrund i visionen opfordres bestyrelsen til at træffe beslutning om arbejdsgrundlag
og opgavefordeling for ungdomsskolens medarbejdere på Mølleværket.
Bestyrelsen godkendte visionen for Mølleværket samt arbejdsgrundlag og opgavefordeling
for medarbejderne. Som konsekvens heraf lukkes Klub Rust ved skoleårets afslutning, og
der indledes en proces med påtænkt opsigelse af medarbejderne.
Bestyrelsen opfordrede til, at der nedsættes en styregruppe for Mølleværket på tværs af foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

6. Drøftelse og godkendelse af udviklingskontrakt 2020
Som det fremgår af bilaget ”Ledelse & Styring 2020”, bibeholdes de tre udviklingsspor:
•
•
•

Vores relationer til folkestyret
Vores relation til borgerne
Vores relation til hinanden

De vigtigste tværgående temaer i Direktionens Udviklingsspor (DUS) er:
•
•
•
•

Virkeliggørelse af byrådets vision Mennesker møder mennesker
Forbedringskultur og opfølgning på virkninger
Det Fælles Vi – tværgående arbejdsfællesskaber og bæredygtig arbejdskultur
Digitalt lederskab og digitalisering med fokus på mødet mellem mennesker

Dagsordenen er vedhæftet udkastet til ungdomsskolens kontrakt for 2020, som skal fremsendes med frist fredag den 22. november.

Bestyrelsen opfordres til at drøfte og godkende kontraktudkastet og evt. fremkomme med
forslag til yderligere udviklingsmål.
Bestyrelsen godkendte udkastet til ungdomsskolens udviklingskontrakt 2020.
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7. Generel orientering
7.1. Personalesag
7.2. Der er informationsmøde på UCS10 den 26. november kl. 17.00 - 18.30
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt
Ingen emner.

9. Orientering om og rundvisning på Jeksendalskolen
Afdelingsleder i ungdomsskolen Vibeke Bødker vil fremvise resultatet af ombygningen på
Jeksendalskolen og give en status vedr. filialen i Borgernes Hus i Veng.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 19.11.2019

Mogens Dahl

Palle Langkjær

Trine Frengler

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Hubert Stankiewicz

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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