UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: onsdag den 22. september 2021 kl.15.30-18.00
Sted: Mølleværket, Gudrunsvej 1, 8680 Ry

Referat
NB. Bestyrelsesmødet afholdes på følgende lokationer:
Mølleværket – fælles mødested
Mølleskolen – orientering om Skolen på Finlandsvej
Mølleværket – rundvisning m.v.
Gnisten, Møllevej 22 – her afholdes resten af bestyrelsesmødet

15.30
15.35
16.00
16.30

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Kalender
De resterende bestyrelsesmøder i skoleåret 2021/22 er fastlagt således:
•
•
•

tirsdag den 23. november 2011 kl. 15.30-18.00 på Finlandsvej 5
tirsdag den 15. marts 2022 kl. 15.30-18.00 på Finlandsvej 5
tirsdag den 14. juni 2022 kl. 15.30-18.00 på Finlandsvej 5

Herudover har Undervisnings- og børneudvalget inviteret til det årlige dialogmøde mellem
udvalg, bestyrelser og kontraktholdere:
•

onsdag den 6. oktober 2021 kl. 19.00-21.00 i aulaen på Virring Skole

Temaet for dialogmødet er bæredygtighed. Program fremsendes senest en uge før dialogmødet.
Michael Stubbe vil repræsentere ungdomsskolens bestyrelse på dialogmødet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Status vedr. Skolen på Finlandsvej
Afdelingsleder Morten Holm Rosborg vil på mødet give en status på opstarten med særligt
fokus på mødet med eleverne, forældresamarbejdet, medarbejderkulturen og de fysiske rammer.
Se også https://www.facebook.com/Skolen-p%C3%A5-Finlandsvej-103356811852335/
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Rundvisning på Mølleværket i Ry
Ungdomsskolens afdelingsledere Michael Stevens og Stine Wonsild viser rundt på Mølleværket, som står nyindrettet og i noget nær normal drift efter forårets corona-nedlukninger/restriktioner.
Herunder gengives visionen for Mølleværket.
Under navnet Mølleværket genåbner det gamle bibliotek i Ry 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.
./. Mølleværket, indretning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Besøg på spille- og kulturstedet Gnisten i Ry
Birgitte Højland, formand for foreningen Musikværket Ry, vil introducere bestyrelsen til
Gnisten, som er foreningens spille- og kultursted i det gamle varmeværk i Ry
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Foreningen Musikværket Ry ønsker at fremme det lokale musikliv i lokalområdet ved bl.a.
at invitere musikere, skoler, forretningsliv, kulturinstitutioner og alle andre til samarbejde
med det formål at skabe meget mere musik, glæde og fællesskab.
Ungdomsskolen betragter Musikværket Ry som en af de primære samarbejdspartnere i Ryområdet, hvilket også baggrund for besøget.
https://musikvaerketry.dk/
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om budgetaftale 2022-2025
Mandag den 13. september blev Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale
Venstre, SF og Enhedslisten enige om Budget 2022-2025. Budgettet 2. behandles på byrådsmødet den 29. september 2021.
Aftalen afspejler den markante befolkningstilvækst og de stigende driftsudgifter på de store
velfærdsområder. Aftalen sikrer, at der er 132 mio. kr. mere til drift i 2025 i forhold til niveauet her i 2021. Derudover har forligskredsen afsat 1,8 mia. kr. til at bygge nyt for over de
næste ti år. Alene frem til 2025 er der afsat 1,1 mia. kr. til nyt byggeri.
Udover at styrke de store velfærdsområder på anlæg og drift rummer budgetaftalen også syv
langsigtede strategispor:
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitet i dagtilbud og skoler
Grøn omstilling
Udvikling af idræt og kultur
Nye aktiviteter og tilbud på Sølund
Dialogen med landsbyer og byer
Ældreplejen og plejeboligkapaciteten
Rekruttering og fastholdelse.

Aftalen har ingen afledte effekter for ungdomsskolen. Der er dog fortsat afsat godt 13 mio.
kr. til en udbygning af Jeksendalskolens tilbud.
./. Politisk budgetaftale om Skanderborg Kommunes Budget 2022-25
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Evt.
Ingen emner.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 22.09.2021

Michael Stubbe

Palle Langkjær

Trine Frengler

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Hubert Stankiewicz

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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