UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 8. juni 2021 kl.15.30-18.00
Sted: Schrøders, Skolevej 10E, 8670 Låsby

Referat:

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

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Nyt medlem af ungdomsskolens bestyrelse
Skanderborg Byråd vedtog på møde den 28.1.2021,
at
at

Mogens Dahl udtræder af ungdomsskolens bestyrelse pr. 31. december 2020
Michael Stubbe indtræder som medlem af ungdomsskolens bestyrelse pr. 1. januar
2021

Bestyrelsen tog byrådets beslutning til efterretning.

4. Valg af formand for ungdomsskolens bestyrelse
I vedtægterne for styrelsen af Skanderborg kommunale Ungdomsskole er det bestemt, at bestyrelsen vælger en af de i § 2 stk. 1 nævnte repræsentanter – dvs. repræsentanterne for hhv.
byråd og organisationer – til formand ved bundet flertalsvalg.
Bestyrelsen valgte Michael Stubbe som ny formand for bestyrelsen.

5. Kalender
Bestyrelsen opfordres til at fastlægge bestyrelsesmøderne i skoleåret 2021/22 med følgende
frekvens:
•

et møde i september 2021
onsdag den 22. september 2021 kl. 15.30-18.00 på Mølleværket i Ry

•

et møde i november 2021
tirsdag den 23. november 2011 kl. 15.30 på Finlandsvej 5

•

et møde i marts 2022

tirsdag den 15. marts 2022 kl. 15.30-18.00 på Finlandsvej 5
•

et møde i juni 2022
tirsdag den 14. juni 2022 kl. 15.30-18.00 på Finlandsvej 5

6. Status på klubområdet
Som konsekvens af ungdomsskolens udviklingsmål på klubområdet er der nu reduceret i antallet af fysiske lokationer til fordel for etablering af matrikelløse og dermed mere fleksible
og stærke online og offline ungdomsfællesskaber i samarbejde med de unge og på tværs af
mange forskellige samarbejdspartnere i institutioner, skoler og foreninger.
Ungdomsskolens aktiviteter på klubområdet sker herefter med udgangspunkt i følgende tre
fysiske lokationer:
•
•
•

Ungdomsklubben i Stjær
Mølleværket i Ry
Schrøders i Låsby

Afdelingsleder Frank Oxholm Jensen giver på mødet en rundvisning i de nyrenoverede
klublokaler på Schrøders og følger op med en status på implementeringen af udviklingsmålet i sin helhed.
https://www.skanderborg-ungdomsskole.dk/Distrikt-Vest---Ry-og-L%C3%A5sby
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Status vedr. flytning af Center Skovby til Finlandsvej 5
Det fusionerede tilbud, Skolen på Finlandsvej, forventes at rumme knap 50 elever pr. 1. august 2021 – heraf 35 elever fra Center Skovby.
Lempelsen af corona-restriktionerne har gjort det muligt at invitere til et informationsmøde
for forældre og elever mandag den 14.6. I mellemtiden er der løbende blevet informeret om
det nye tilbud via AULA og Facebook:
https://www.facebook.com/Skolen-p%C3%A5-Finlandsvej-103356811852335/
En håndfuld forældre til de kommende elever har benyttet sig af tilbuddet om at få yderligere oplysninger enten telefonisk eller via besøg på skolen. De pågældende forældre har alle
fastholdt visitationen til skolen.
Skolen på Finlandsvej bemandes fra 1. august med 12 faste medarbejdere fordelt på 7 fra
Center Skovby, 4 fra Min Vej og 1 nyansat. Medarbejdere og ledelse har mødtes hver anden
uge i foråret, og samarbejdet om tilrettelæggelse af den optimale skolestart efter sommerferien intensiveres i uge 26 og 31.

2

Skanderborg Byråd godkendte på møde den 28.4.2021 lejeaftalen for den 400 kvm. store tilbygning på Finlandsvej, der er nødvendig for at kunne rumme elever og medarbejdere i det
fusionerede tilbud.
Tilbygningen bliver ikke færdig til skolestart, og der er derfor indgået aftale med udlejer om
genhusning i dennes ejendom på Finlandsvej 1 i perioden frem til efterårsferien. Eleverne er
på denne måde sikret en tryg og fælles skolestart i såvel egne som velegnede fysiske rammer
i umiddelbar nærhed af den endelige destination.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om elevtallet på UCS10
UCS10 modtager 320 elever næste skoleår, hvilket er en stigning på 35 elever. Igen i år vedrører stigningen først og fremmest elever fra andre kommuner, hvor andelen stiger fra 29 pct.
til 35 pct. Idet størrelsen af den mellemkommunale betaling i væsentlig grad overstiger tildelingen pr. elev på UCS10, formodes Skanderborg Kommunes nettoudgift til UCS10 ikke at
stige.
For at ramme en hensigtsmæssig klassekvotient på 26-27 er det nødvendigt at udvide med to
klasselokaler, som tilvejebringes ved intern rokade samt opstilling af en 48 m2 stor pavillon
på p-pladsen ved hovedindgangen.
I regi af UCS10 modtages endvidere 20 elever fordelt med 10 i ungeklassen og 10 i A-gruppen.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Generel orientering
•

Børne- og Undervisningsministeriet har i foråret fordelt 164,5 mio. kr. til kommunerne
til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivslen hos elever og kursister frem mod sommeren 2021.
Ungdomsskolen har på baggrund heraf modtaget 53.000 kr. til eventdage og sommercamps samt 43.000 kr. til trivselsfremmende aktiviteter på UCS10:
https://www.tv2ostjylland.dk/skanderborg/efter-lang-hjemsendelse-skoler-bruger-pengepaa-teambuilding

•

Ungdomsskolen har i samarbejde med Skanderborg Kulturskole søgt en pulje hos Kulturministeriet til modelforsøg i kommunerne med at få flere børn og unge til at møde
kunst og kultur
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https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/grib-engagementet-naar-musik-og-kunst-udfolder-boern-og-unges-nysgerrighed-og-mod/
•

Foruden Læringslokomotivet udbyder ungdomsskolen det intensive læringsforløb Ordekspressen (se bilag) i samarbejde med fagsekretariatet Børn og Unge v/ ordblindekonsulent Inge Burchardt.
Ordekspressen, som er målrettet grupper af 18-20 elever med ordblindeudfordringer, afvikles over tre uger fordelt i løbet af et skoleår.
Tilbuddet finansieres af byrådets pulje til fagligt svage elever samt midler fra skoler og ungdomsskole. 7 folkeskoler har taget imod tilbuddet næste skoleår.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med ønske om, at ungdomsskolen også prioriterer aktiviteter på Skimminghøj i Ry.

10. Evt.
Ingen emner.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 8.06.2021

Michael Stubbe

Palle Langkjær

Trine Frengler

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Hubert Stankiewicz

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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