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Norddjurs Kommune

Ungdomsskolebestyrelsen

1.

08-02-2018

Velkomst
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling
Bestyrelsesmødets program:
16.00 Velkomst
16.05 Introduktionskursus starter


Struktur: organisation og strategiplan



Bestyrelsesarbejde:

lovgivning,

pligter,

høringssvar og forventningsafstemning
18.00 Spisning
18.30 Rundvisning på Ungemiljø Øst
18.45 Bestyrelsesmødet starter
20.15 Bestyrelsesmødet forventes sluttet

1

beslutningskompetence,

indstillingsret,

Ungdomsskolebestyrelsen

2.

08-02-2018

Konstituering af Ungdomsskolebestyrelsen
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling
Bestyrelsens sammensætning – jævnfør ”Vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen i Norddjurs
Kommune” – er vedlagt som bilag. Der er således tale om en bestyrelse på 13 medlemmer
med i alt 11 stemmer. Ungerådet og Ungdomsskolerådet har hver to medlemmer, hvor hvert
råd har en stemme.
Med

udgangspunkt

i

”Bekendtgørelsen

om

ungdomsskoler”

og

”Vedtægter

for

ungdomsskolebestyrelsen i Norddjurs kommune” skal der ske en konstituering.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller:


at bestyrelsen, efter forslag fra et eller flere af medlemmerne finder en formand



at bestyrelsen efterfølgende, efter forslag fra et eller flere af medlemmerne finder en
næstformand

Bilag:
1 Åben Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning

10437/18

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 08-02-2018
Ungdomsskolebestyrelsen valgte Niels Basballe til formand og Rikke Albæk Jørgensen til
næstformand.
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3.

08-02-2018

Vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling
Gennemgang af ungdomsskolebestyrelsens vedtægter, som er vedlagt.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at vedtægterne gennemgås og tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen i NK

10456/18

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 08-02-2018
Ungdomsskolebestyrelsen

gennemgik

vedtægterne

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler blev uddelt.

3

og

tog

dem

til

efterretning.

Ungdomsskolebestyrelsen

4.

08-02-2018

Vedtagelse af en forretningsorden
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling
Ungdomsskolebestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden gældende for valgperioden.
Gennemgang af ungdomsskolelederens forslag til forretningsorden, som er vedlagt.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen beslutter en forretningsorden.
Bilag:
1 Åben Forretningsorden for UB i NK

10468/18

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 08-02-2018
Ungdomsskolebestyrelsen vedtog ungdomsskolelederens forslag til forretningsorden.
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5.

08-02-2018

Budget 2018
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling
Kort præsentation af budget 2018 for UngNorddjurs.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at præsentationen tages til efterretning.
Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 08-02-2018
Ungdomsskolebestyrelsen tog punktet til efterretning.
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6.

08-02-2018

Norddjurs Ungdomsråd og Ungepanelet
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling
Faste punkter:


Status for rådenes arbejde



Andet

Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller:


At der sker en drøftelse med de unge omkring status på rådsarbejdet



At de unges orientering tages til efterretning

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 08-02-2018
Ungdomsskolebestyrelsen tog punktet til efterretning.
Ungdomspanellet:


I gang med et projekt omkring karakter i skolerne.



Med til at planlægge uge sex i klubberne.



Har valgt at være en del af det landsdækkende Ungdomsring, en landsdækkende
organisation for klubber

Ungdomsrådet:


Gået i gang med de nye vedtægter, hvor man prøver at organisere foreninger og
uddannelsesstederne. Der er kommet gang i det med nye medlemmer.



En præsentation af Arresten for den nye bestyrelse.



Pladeselskabet forsøger at få gang i musiklivet i Norddjurs.



Nose Noise festivalen d. 19/5 er ved at blive planlagt.
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08-02-2018



Fælles spisning hver torsdag.



Et samarbejde med Hal 22 omkring oprettelse af Paint ball banen.
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7.

08-02-2018

Præsentation af UngNorddjurs hjemmeside og lokaliteter
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling
På mødet vil der være en kort præsentation af UngNorddjurs hjemmeside og lokaliteter. En
oversigt over lokaliteter i UngNorddjurs er vedlagt.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at præsentationen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Lokaliteter i UngNorddjurs

10580/18

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 08-02-2018
Ungdomsskolebestyrelsen tog punktet til efterretning.
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8.

08-02-2018

Ungdomsskolebestyrelsens mødeplan
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling
Forslag til en præsentation af UngNorddjurs lokaliteter og indsatser vil blive gennemgået på
bestyrelsesmødet. Forslaget er vedlagt.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller:


At der fastlægges møder for hele året.



At forslaget til en præsentation af UngNorddjurs lokaliteter og indsatser diskuteres.



At temaer til kommende bestyrelsesmøder diskuteres.

Bilag:
1 Åben Forslag til mødekalender for ungdomsskolebestyrelsen 2018 - 2021

13006/18

Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 08-02-2018
Ungdomsskolebestyrelsen fastlagde møderne for resten af året og forslaget omkring
præsentation af UngNorddjurs blev vedtaget. Temaerne tages op løbende.
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9.

08-02-2018

Orienteringspunkter
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling
Der orienteres om følgende punkter:


7. klasse weekend



Track 8 – d. 24. marts 2018

Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller at punktet tages til efterretning.
Beslutning i Ungdomsskolebestyrelsen den 08-02-2018
Ungdomsskolebestyrelsen tog punktet til efterretning.
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10.

08-02-2018

Eventuelt
18.09.00.A00

18/1205

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Indstilling
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Bilagsoversigt
2.

Konstituering af Ungdomsskolebestyrelsen
1.

3.

Vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen
1.

4.

Forretningsorden for UB i NK (10468/18)

Præsentation af UngNorddjurs hjemmeside og lokaliteter
1.

8.

Vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen i NK (10456/18)

Vedtagelse af en forretningsorden
1.

7.

Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning (10437/18)
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Ungdomsskolebestyrelsens mødeplan
1.

Forslag til mødekalender for ungdomsskolebestyrelsen 2018 - 2021 (13006/18)
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08-02-2018

Underskriftsside

Niels Basballe

Johnny Eldrup

Mogens Buhl Christensen

Amalie Vestergaard Pedersen

Ebbe Møller Gørecki

Rikke Albæk Jørgensen

Ronni Nyhuus

Martin Harnisch

Vilhelm Vahle

Rie Bloch Holm

Hanne Bang

Cathrine Johansen
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Bilag: 2.1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning
Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato: 08. februar 2018 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 10437/18

Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning
Gældende fra 1. januar 2010.

Repræsentanter

Kommentar

2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen

Valgt af kommunalbestyrelsen inden for dennes
medlemskreds

2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter

Valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra organisationerne LO og DA

2 repræsentanter kommunens ungeråd

Valgt af kommenens ungeråd inden for dennes
medlemskreds.

2 repræsentanter ungdomsskoleråd

Valgt af ungdomsskolerådet inden for dennes
medlemskreds

2 medarbejderrepræsentanter

Udpeges af det lokal MED udvalg

2 repræsentanter for forældrene

Udpeges blandt ungdomsskolens forældrekreds

1 repræsentant fra Norddjurs Fritidsråd

Udpeges af Norddjurs Fritidsråd

13 medlemmer og 11 stemmer – ungerådet og ungdomsskolerådet har 1 stemme hver

Bilag: 3.1. Vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen i NK
Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato: 08. februar 2018 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 10456/18

VEDTÆGTER FOR
UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
I NORDDJURS KOMMUNE
Kapitel 1
Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg.
§ 1. Ungdomsskolebestyrelsen består af 2 repræsentanter for
kommunalbestyrelsen, 2 repræsentanter for organisationer med særlig
interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder uddannelsesinstitutioner og
arbejdsmarkedets parter, 2 forældre repræsentanter, 1 repræsentant fra
Norddjurs Fritidsråd, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter
heraf den ene fra ungdomsskolerådet og den anden fra kommunens ungeråd.
Stk.2. Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i
afstemninger om eller overvære behandlingen af personsager.
Stk.3. Repræsentanten fra Norddjurs Fritidsråd har stemmeret.
§ 2. Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen vælges af denne inden for
dens medlemskreds. Stedfortræderne kan vælges udenfor dens midte.
Stk.2. Repræsentanterne for organisationerne og deres stedfortrædere
vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige organisationer.
Stk.3. 2 medarbejderrepræsentanter udpeges af det lokale MED-udvalg.
Stk.4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til ungdomsskolebestyrelsen vælges således:
1 elevrepræsentant og dennes stedfortræder, vælges af ungdomsskolerådet.
1 repræsentant og dennes stedfortræder, vælges af kommunens ungeråd.
Stk.5. De i stk.1, stk.2 og stk.3 nævnte kommunalbestyrelsesmedlemmer og
organisationsrepræsentanter samt medarbejderrepræsentant vælges snarest
muligt efter hvert kommunalvalg.
Stk.6. Valg i henhold til stk.4 afholdes ved sæsonens begyndelse.
Stk.7. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned,
hvori nyt valg har fundet sted.
§ 3. Ungdomsskolelederen varetager sekretariatsfunktionen for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.
§ 4. Ungdomsskolebestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin
forretningsorden. På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de
stemmeberettigede medlemmer en af de i §2 stk.1 og stk.2 nævnte
repræsentanter til formand og næstformand ved flertalsvalg.
§ 5. Kommunalbestyrelses- og organisationsrepræsentanterne modtager
diæter og befordringsgodtgørelse efter kommunalbestyrelsens bestemmelser.

Kapitel 2
Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser.
§ 6. Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og
rammer, der er fastsat i Lov om ungdomsskoler af 08.05.2017 og i
bekendtgørelse om ungdomsskoler 13.11.2015.
Stk.2. Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er som minimum angivet i § 8 i
Lov om ungdomsskoler af 08.05.2017.
§ 7. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder indenfor den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden.
Stk.2. Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter på baggrund af den i stk.1
angivne beløbsramme, og af den indgåede aftale mellem Norddjurs
Ungdomsskole og Børne- og Ungeområdet ungdomsskolens indhold og
omfang.
Stk.3. Ungdomsskolebestyrelsen sørger for, at der fremsendes tilbud til
kommunens unge om deltagelse i ungdomsskolevirksomhed.
Stk.4. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen
om ansættelse og afskedigelse af Ungdomsskolelederen.
Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger viceungdomsskoleleder, afdelingsledere, timelønnede lærere, klubmedarbejdere og timelønnede
ledere efter indstilling fra ungdomsskolelederen.
Stk.6. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om udvidelse af ungdomsskolens aldersgrænser og om henvisning
/optagelse af unge til/fra andre kommuner.
Stk.7. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til
kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende
ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle
spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.
Kapitel 3
Elevforsamling.
§ 8. Ungdomsskolens elever kan danne et elevråd til varetagelse af deres
interesser over for ungdomsskolen.
Stk.2. I stedet for et elevråd kan der etableres en elevforsamling.
Kapitel 4
Ikrafttræden
§ 9. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2010.
Ændringer kan kun finde sted efter indhentet udtalelse i ungdomsskolebestyrelsen

Bilag: 4.1. Forretningsorden for UB i NK
Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato: 08. februar 2018 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 10468/18

FORRETNINGSORDEN FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
I NORDDJURS KOMMUNE
1.

I første møde efter valg til ungdomsskolebestyrelsen foretager bestyrelsen valg af:
a) formand
b) næstformand, der varetager formandens funktioner under dennes eventuelle midlertidige
forfald.

2.

I første møde efter valg til ungdomsskolebestyrelse fastsætter bestyrelsen forretningsorden
gældende for valgperioden.

3.

Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede. Mødet beslutter hver gang, hvilke punkter på
dagsordenen, der er offentlige.
Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem.

4.

Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et ungdomsskolebestyrelsesmøde, deltager så
vidt muligt stedfortræderen.

5.

Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 3 af medlemmerne med
angivelse af punkter til dagsorden finder det fornødent.
a. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

6.

Formanden indkalder til møde med mindst 10 hverdages varsel.
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden
mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem
ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal dette meddeles formanden senest 8
hverdage før mødet afholdes.
b. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet
indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de
sager, der skal behandles på mødet.
a.

7.

Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Formanden - og ved dennes forfald næstformanden - leder ungdomsskolebestyrelsens møder.

8.

Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemning, når de er personligt til stede ved
afstemningen.

9.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

10.

Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert
møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter
hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Ungdomsskolelederen er bestyrelsens sekretær og sørger for, at bestyrelsens protokol bliver
ført under møderne.

11.

Kommunalbestyrelses- og organisationsrepræsentanterne modtager befordringsgodtgørelse
efter reglerne i lov om kommunens styrelse.
Organisationsrepræsentanterne modtager diæter.

Bilag: 7.1. Lokaliteter i UngNorddjurs
Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato: 08. februar 2018 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 10580/18

Lokaliteter i UngNorddjurs
Anholt skole

• Plantagevej 11 A, 8961 Allingåbro
• Industriparken 15, 8961 Allingåbro

Rougsøskolen

• Lundenvej, 8585 Glesborg (56°27’42.3”N 10°41’50.2”E)
Glesborg skole

Glesborg

Langhøjskolen
Allingåbroskolen
Allingåbro

Ørum skole

Vestre skole

Kattegatskolen

Ørum
Auning skole
Auning

• Overbrovej 50a, 8586 Ørum Djurs
• Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs
• Skolebakkken 33, 8586 Ørum Djurs

Grenaa

• Stadion allé 2, 8963 Auning
• Sdr Fælledvej 2-4, 8963 Auning
Toubroskolen

Mølleskolen

•
•
•
•
•
•

Åboulevarden 62, 8500 Grenaa
Åstruphegnet 23, 8500 Grenaa
Lergravsvej 1, 8500 Grenaa
Gasværksvej 1, 8500 Grenaa
Mogensgade 1A, 8500 Grenaa
Rolshøjvej 7, 8500 Grenaa

Bilag: 8.1. Forslag til mødekalender for ungdomsskolebestyrelsen 2018 - 2021
Udvalg: Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato: 08. februar 2018 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 13006/18

Forslag til mødekalender for ungdomsskolebestyrelsen
Præsentation af lokaliteter og indsatser
D. 21. marts 2018 kl. 16.00 - 20.00.
Rundtur i den østlige del af kommunen, som afsluttes med bestyrelsesmøde.
 Mødes i juniorklub Enggården, Lergravsvej 1, 8500 Grenaa
 Grejbank, Gasværksvej 1 – 7, 8500 Grenaa
 Arresten, Mogensgade 1, 8500 Grenaa
 Bestyrelsesmøde i Arresten
D. 6. juni 2018 kl. 16.00 – 20.00
Rundtur i den midterste del af kommunen, som afsluttes med bestyrelsesmøde.
 Mødes i juniorklub Ørum, Skolebakken 43, 8586 Ørum
 Administration på Ørum skole, Skolebakken 33, 8586 Ørum
 Ungemiljø Midt, Overbrovej 50A, 8586 Ørum
 Bestyrelsesmøde i Ungemiljø Midt

D. 5. september 2018 kl. 16.00 – 20.00
Rundtur i den vestlige del af kommunen, som afsluttes med bestyrelsesmøde.
 Mødes i Juniorklub Fristedet, Stadion Allé 2, 8963 Auning
 Heltidsundervisningen Vest, Industriparken 15, 8961 Allingåbro
 Ungemiljø Vest Allingåbro, 8961 Allingåbro
 Bestyrelsesmøde Ungemiljø Vest
D. 5. december 2018 kl. 16.00 – 21.00
Rundtur i den østlige del af kommunen, som afsluttes med bestyrelsesmøde.
 Mødes i Heltidsundervisning Øst, Åstrupvej 23, 8500 Grenaa
 Skaterhallen Hal22, Rolshøjvej 7, 8500 Grenaa
 Bestyrelsesmøde på Kystvejens Hotel

BJ
JL
HE

PL
LA
MS

PL
HL
BK

JL
MN

Temaer i 2019: Grunduddannelse for sent ankommet unge flygtninge (KBK) - Projekter herunder
Djurs Event Manager (DS) - SSP (KK)
Temaer i 2020: Støtte-Kontakt (KBK) - Ungdomskonsulenterne (PBL) - Sorggrupper (?)
Temaer i 2021: Marthaskolen (LK) - Fritidspas (JF) - Internationalt (HTB),

