UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: tirsdag den 23. november 2021 kl.15.30-18.00
Sted: Finlandsvej 6, 8660 Skanderborg

Referat:

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

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

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

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 inviteres snart til den årlige ungdomsskolekonference på Pejsegården i Brædstrup
fra fredag middag den 25.2. til lørdag middag den 26.2.2022.

4. Status vedr. trivselsarbejdet på UCS10
Som flere undersøgelser påviser, og som vi selv oplever det i hverdagen, rammes et stigende
antal børn og unge af følelsesmæssige udfordringer, som udmønter sig i stress, angst, depressioner, ensomhed, skolevægring m.m.
På baggrund af denne udvikling blev Helle Andersen ansat som trivselscoach i ungdomsskolen pr. 1. august 2020.
Helle vil på mødet give et indblik i sit arbejde, som først og fremmest er målrettet eleverne
på UCS10.
Bestyrelsen tog orienteringen fra Helle Andersen til efterretning.

5. Orientering om bestyrelsens sammensætning i perioden 2022 -2025
Af vedtægterne for Skanderborg Ungdomsskole fremgår, at bestyrelsen består af 7 medlemmer:
a) to repræsentanter for Byrådet
b) to repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
c) én medarbejderrepræsentant
d) to elevrepræsentanter
For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen vælges en stedfortræder. Byrådets medlemmer og stedfortrædere udpeges inden for dets medlemskreds.
ad.a de to repræsentanter og to suppleanter fra byrådet udpeges i forbindelse med byrådets
konstituerende møde den 6. december 2021
ad.b de to nuværende repræsentanter for organisationerne kan uden videre fortsætte
ad.c der gives mulighed for nyvalg af medarbejderrepræsentanten
ad.d begge pladser som elevrepræsentanter skal genbesættes
Fra Dansk Industri indstilles Michael Stubbe som medlem og Britta Rynkeby Lemming som
suppleant. Fra Dansk Metal indstilles Palle Langkjær som medlem og Sander Brian Smedegaard Jensen som suppleant.

6. Orientering om elevtallet i ungdomsskolen
Elever i ungdomsskolens dagundervisning:
Tilmeldte sept. 2021
330
UCS10
11
10. A 1)
11
10. N 2)
Jeksendalskolen 68
49
SPF

2020
285
12
7
60
17

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
236 200 190 210 220 195 226 259 215
14
9
2
10
12
26
26
55
42
40
32
28
28
30
29
29
18
18
12
10
10
-

1) unge med autismespektrumforstyrrelser
2) to-sprogede unge

Deltagere i ungdomsskolens aktiviteter i alt:
Tilmeldte pr. skoleår
Cpr-elever
Holdelever

20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
2.972 2.902 2.813 2754 2.225 2.063 1.967 2.179 2319 2378
5.994 5.131 6.004 5.784 4.331 4.563 3.955 4.288 5033 5705
6.249
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

7. Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2022
Byrådet sætter via deres vision, politikker, standarder, forandringer og situationsbilledet
rammen for udviklingen af Skanderborg Kommune. Et væsentligt element i virkeliggørelsen
af den retning, som Byrådet har sat, er Direktionens Udviklingsspor (DUS):

Et af de bærende elementer i Skanderborgmodellen er fortsat de udviklingskontrakter og aftaler, som indgås mellem den enkelte kontrakt-/aftaleholder og direktionen.
Udviklingskontrakterne beskriver den samlede udviklingsindsats for det kommende år og
viser de fælles udviklingsmål og kontraktholderens egne udviklingsmål set som en helhed.
Det skal være tydeligt i målformuleringerne, hvordan børnene, eleverne, forældrene, lokalsamfundet mv. konkret kommer til at mærke, at vi arbejder med vores udviklingsmål i 2022.
Udkastet til ungdomsskolens udviklingskontrakt 2022 skal på baggrund af en ultrakort forudgående proces afleveres tirsdag den 23. november 2021. Udviklingsmålene er i det følgende derfor kun anført som overskrifter, mens det endelig kontraktudkast fremlægges på
selve mødet til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.
#1 Udviklingsmål for implementering af ledelsesgrundlaget
o Ledelsesgrundlaget som element i LUS-samtalerne (obligatorisk)
o Rekruttering og fastholdelse – mentor & lokal uddannelse af nye medarbejdere
o UCS10 – kernefortælling og reorganisering
#2 En vurdering af ledelsesspænd i forhold til principper om ledelsesspænd (obligatorisk)
#3 Lokale mål for sygefravær (obligatorisk)
#4 Fra almen til special – og retur
o Et udviklingsmål fælles for Jeksendalskolen og Veng Skole
o Et udviklingsmål i regi af Distriktsgruppe Hørning

3

#5 Bedre understøttelse af elever med talblindhed
o Et udviklingsmål i regi af de intensive læringsforløb
#6 Styrkelse af erhvervspraktik og arbejdskendskab
o Arbejdskendskab/virksomhedsbesøg som skolepakke
o Styrkelse af erhvervspraktikindsatsen på SPF
#7.1 Demokratisk dannelse og selvvirksomhed
o Kvalificering af ungdomsrådets arbejde
#7.2 Demokratisk dannelse og selvvirksomhed
o Facilitering af ungedrevne aktiviteter i ungdomsskolens FabLab
#8.1 Internationale ungdomsfællesskaber
o Elev-/lærerudveksling med en folkeskole i Girona (E)
#8.2 Internationale ungdomsfællesskaber
o Fellowship i design og ny teknologi
Michael Stubbe anbefalede et besøg i IT-byen Katrinebjerg i relation til udviklingsmålene
7.2 og 8.2

8. Evt.
Ingen emner.
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Underskriftsblad til mødet i ungdomsskolebestyrelsen den 23.11.2021

Michael Stubbe

Palle Langkjær

Trine Frengler

Jens Szabo

Palle Sanderhoff

Hubert Stankiewicz

Nasra Fiidow

Knud Stange, sekretær
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