Referat af møde i ungdomsskolens LMU
onsdag den 12. august 2020 kl. 8.00 - 9.30
Mødet afholdes på UCS10, Højvangen 6, Skanderborg

Deltagere:
Knud Stange
Mette Danielsen

Morten Thorbjørn Jeppesen
Ubesat
Stella Bodal Petersen
Michael Stevens
Morten Holm Rosborg

Formand for LMU
Ungdomsskoleleder
Næstformand for LMU
TR for UCS10, Min Vej, Ungeklasse og fritidsundervisning
AMR for UCS10 og Min Vej
TR og AMR for Jeksendalskolen
AMR for klubber og fritidsundervisning
AMR for det teknisk-adm. personale og Ungeklassen
Lederrepræsentant for fritidsundervisning og klubber
Lederrepræsentant for specialområdet

1. Godkendelse samt underskrift af referat fra seneste møde
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden for det aktuelle møde
Godkendt

3. Nyt vedrørende arbejdsmiljøindsatsen
3.1. Status fra arbejdsmiljøgruppen for UCS10 og Min Vej
Der er mentorordning vedr. fagpakken for de 5 nye kolleger, som i øvrigt virker til at være faldet
godt til. Klassekvotienterne ligger stadig højt. Der har været lidt netværksproblemer fra start, og der
skal skrues op for udluftningen i den nye lærerforberedelse.
Min Vej lægger ud med 8 elever på Finlandsvej. A-gruppen med 12 elever i 10. klasse og 8 elever i
8./9. klasse på Højvangen. Den skarpere opdeling af eleverne forventes at blive et plus for begge
grupper.
3.2. Status fra arbejdsmiljøgruppen for klubber og fritid
Se pkt. 5.
3.3. Status fra arbejdsmiljøgruppen for Jeksendalskolen
Der er indrettet et nyt lokale i aulaen, og der er et helt nyt fysiklokale på vej i det nuværende depotrum. Der er visiteret nye elever og ansat undervisningsassistenter plus en barselsvikar.
3.4. Status fra arbejdsmiljøgruppen for TAP og Ungeklassen
Elever og ansatte i Ungeklassen ser frem til de nye omgivelser på UCS10.
Fritidsafd. har afviklet sommercamps i uge 27 og 32 finansieret af centrale coronamidler. Der er fokus på opstarten af Mølleværket herunder fest for de nye 7. klasser i september.
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4. Kalender og aktiviteter
LMU opfordres til at fastlægge tid og sted for de øvrige LMU-møder i dette skoleår dvs. yderligere 4
møder i hhv. november, januar, april og juni måned.
Møderne afvikles på torsdage kl. 8.00-9.30 efter denne plan:
•
•
•
•

Torsdag den 12. november 2020
Torsdag den 21. januar 2021
Torsdag den 15. april 2021
Torsdag den 10. juni 2021

5. Budgetreduktion på 10 % til aftenklubberne og de afledte konsekvenser – opfølgning
LMU tiltrådte på seneste møde ungdomsskolebestyrelsens beslutning om, at aftenklubberne i ungdomsskolens nye geografiske klubområde nedlægges i skoledistrikter uden overbygningsskoler. Der
er på denne baggrund varslet afsked af klubledere og -medarbejdere i Gl. Rye og Veng.
Der er ligeledes varslet afsked af klubleder og -medarbejdere i Låsby som konsekvens af ungdomsskolens nye koncept for klubområdet, som betyder en fundamentalt anderledes opgaveløsning på
området.
Det skal understreges, at afskedigelsen af klubledere og -medarbejdere i Gl. Rye, Veng og Låsby sker
som følge af ændrede rammevilkår og nødvendig organisationsudvikling og ikke på grund af utilfredshed med den hidtidige drift. Ledere og medarbejdere i de berørte klubber har ydet en stor indsats gennem mange år, hvilket ungdomsskolen takker for.
Opfølgningen blev taget til efterretning.

6. Behandling af handlekatalog til Budget 2020
Forud for fremsendelse af det endelige handlekatalog til Byrådet den 17. august kvalitetssikres dette
via processen herunder:
10. august
11. - 13. august
13. august
14. august

Koncerncheferne sender handlekatalog til kvalitetssikring i LMU´er
Det samlede handlekatalog kvalitetssikres i LMU´erne
Input fra drøftelserne i LMU´er samles og sendes til Økonomifunktionen
Koncernledelsen behandler kommentarer og input og aftaler det endelige handlekatalog

Ungdomsskolens LMU gives på mødet mulighed for at fremsætte kommentarer og input til handlekataloget, som er vedhæftet som bilag.
Indholdet af handlekataloget er fortroligt frem til præsentationen overfor byrådet den 17. august.
Ungdomsskolens LMU har valgt at kommentere handlekatalogets pkt. 13.1., 13.2. og 14.2., som i
særlig grad berører ungdomsskolens virksomhed.
13.1. Halvering af puljen til fagligt svage elever
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Ungdomsskolen afvikler i efteråret 2020 og for fjerde år i træk det intensive læringsforløb Læringslokomotivet, som er finansieret via puljen til fagligt svage elever. Læringslokomotivet vil
fortsat kunne gennemføres indenfor rammerne af en reduceret pulje, men puljen vil samtidig
næppe kunne understøtte nye initiativer som fx Ordekspressen, der er en særlig ordblindeindsats overfor 20 elever og deres forældre etableret i samarbejde mellem Højboskolen og Ungdomsskolen. Ordekspressen finansieres i skoleåret 2020/21 via en bevilling fra Egmont Fonden og herefter via midler, som skal findes lokalt.
13.2. Nedlæggelse af aftenklubberne
Efter en langstrakt proces omkring udmøntning af besparelsen på 10 % fra budget 2020 foruden den samtidige omorganisering af klubområdet vil en total nedlæggelse af aftenklubberne som konsekvens af budget 2021 næppe blive taget godt imod nogen steder. Ungdomsskolen har i udviklingskontrakten for 2020 ærligt erkendt den faldende tilslutning til aftenklubberne men samtidig beskrevet, hvorledes det som alternativ til livet i cyberspace kan være
vigtigere end nogensinde før at bringe børn og unge sammen rent fysisk i fritiden.
Ungdomsskolens LMU fraråder derfor en total nedlæggelse af aftenklubberne og opfordrer
samtidig til, at en evt. alternativ besparelse ved kun af have klubtilbud i de fire største byer
kædes sammen med entydig forankring af klubområdet ét og kun ét sted i organisationen.
14.2. Nedlæggelse af den matrikelløse klub
Som alternativ til en total nedlæggelse af den matrikelløse klub vil ungdomsskolens LMU opfordre til en vurdering af besparelsen i de indirekte omkostninger ved en anden og mere ligetil
organisering af området.

7. Eventuelt
Ingen emner.
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Underskriftsblad for mødet i ungdomsskolens LMU den 12. august 2020

Knud Stange
formand for LMU, ungdomsskoleleder

Mette Danielsen
næstformand for LMU, TR for UCS10, Min Vej, Ungeklasse og fritidsundervisning, AMR for UCS10 og Min Vej

Michael Stevens
lederrepræsentant for fritidsundervisning og klubber

Morten Holm Rosborg
lederrepræsentant for specialområdet

Morten Thorbjørn Jeppesen
TR og AMR for Jeksendalskolen

Ubesat
AMR for klubber og fritidsundervisning

Stella Bodal Petersen
AMR for det teknisk-administrative personale og Ungeklassen
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