Ungdomsskolebestyrelsesmøde

REFERAT

Hvidovre Ungdomsskole
Onsdag den 11. april 2018 kl. 17-19 (sluttede
19.30)
Bødkerporten 1M
Lokale: Sidevognen

Efter mødet vil der være en bid brød.

Indkaldt: Kenneth F. Christensen, Charlotte H. Larsen, Sara Benzon, Tove S. Christensen, Ole
Bested, Lene Korkmaz, Bent Roldgaard, Kristoffer Hannberg, Daniel Nuñez, Amin Saddique, Emilie
Bisserup, Martin Lewinsky.
Lasse Johansson (sekretær), Lise Zaar (protokolfører).
Gæster: Finn Blohm (suppl. for Martin Lewinsky), Anne Nielsen (referent i stedet for Lise Zaar), Rune
Stoltenberg
Afbud: Lise Zaar, Charlotte H. Larsen, Sara Benzon, Bent Roldgaard, Martin Lewinsky.
Ikke fremmødt: Emilie Bisserup

Pkt
1.

Lasses notater

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden godkendt
Folkeoplysningsudvalget har udpeget tilforordnet og suppleant til
Ungdomsskolebestyrelsen:
Tilforordnet: Martin Lewinsky (afbud til dagens møde)
Suppleant: Finn Blohm (deltager i dagens møde).

2.

Økonomi
Bilag 1: Budgetrapport
JAN-MAR 2018.
Orientering v.
ungdomsskoleinspektør
en.

Orientering.
Anne Nielsen orienterer om detaljer i opbygningen af bilag 1.
Det er USK’s ”arbejdsopstilling” af det besluttede budget.
Budgetopstillingen i det centrale system (”rådhusets”) er endnu ikke
tilrettet. Det har USK ikke rettigheder til at gøre selv. Det centrale
system forventes tilrettet inden næste bestyrelses møde.
Indholdet i de to opstillinger er det samme.

Ungdomsskoleinspektør Orientering taget til efterretning
en indstiller, at
orienteringen tages til
efterretning.
3.

Ungdomsskolens
Elevråd foreslår ny
sundhedspolitik for
ungdomsskolen:
Man må gerne selv
have sit eget slik på
Ungdomsskolen.

Ungdomsskolens Elevråd foreslår i sit seneste mødereferat en ny
sundhedspolitik for ungdomsskolen:
Man må gerne selv have sit eget slik på Ungdomsskolen
Argumenter fra elevrådets referat:
• Det er lige meget om de unge, som går på Ungdomsskolen,
spiser slik før, under eller efter undervisning. Eleverne bliver
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Bilag 2: Referat fra
Elevrådsmøde 12/3-18
(se elevrådsreferatets
pkt. 3).
Bilag 3: Hvidovres
sundhedspolitik
Fremlæggelse af
eleverne og drøftelse i
bestyrelsen.
Orientering om
gældende politik og
praksis v.
viceungdomsskoleleder
en.
Ungdomsskoleinspektør
en indstiller, at
bestyrelsen udskyder
beslutningen, til vi har
flere erfaringer fra
forsøget med alternativ
frugt- og rugbrødssnack.

•
•

ikke sundere grundet sundhedspolitikken, hvis de alligevel
spiser slik før eller efter undervisningen. De kan jo meget let
gå i Storhuset inden og efter undervisningen.
Man skal lade det være op til kulturen, der omgiver det hold,
man går på.
Elevrådet vil gerne have lov til at købe slik ligesom på
musikskolen, hvor de har en slikautomat alle har adgang til

Elevrepræsentantens fremlæggelse:
Elever vil gerne have eget slik med – problemer med gulerødder og
bøjler, eleverne ønsker frugt og rugbrødsnack (lige så billigt som
gulerødder) i stedet for gulerødder – i elevrådet er der forskellig
holdning til at medbringe slik – nogle er i mod og andre er for – men
elevrådet har besluttet at de ønsker at det er muligt at medbringe
eget slik.
Ungdomsskoleinspektørens kommentarer:
Man er også sulten efter rigtig mad kl. 16:30, måske et skolerugbrød
kunne være en mulighed
Forsøget med alternativ frugt har kørt 2 uger (10-11/2018).
FB: Hvis man har det på Musikskolen, hvorfor så ikke her.
OB: Vil vi forbyde eller tilbyde alternativ, så man kan vælge.
DN: Forslag: lav prøveperiode omkring medbring eget slik
TC: Dannelsesmæssigt aspekt – ingen har brug for at lære at spise
slik! – forslag: tema om sundhed fx bages sunde snacks (rodfrugt
chips) – indføre et spændende udvalg og tage hensyn til ernæring
LJ: På USK opdrager vi til at skelne mellem hverdag og fest – alm
skoleaften er hverdag og her læner vi os op ad sundhedspolitikken i
Kommune. Når vi fejrer traditioner, højtider eller andet, så fester vi
uden sundhedsfanatisme.
TC: Økonomiske aspekt – hvem har råd og hvem har ikke – slik kan
bruges til at ”købe” venner.
KH: Nogle hold har kageordning– hygge = kageordning for nogen
hold – – det skal være en balancegang - hold er maks. 3t. der kan
man godt undvære slik – forældrene ved hvad man får.
DN: Kan man finde et udbud, der kan matche slik
KH: Vigtigt med ensartethed ift. hold. + guidelines til AW’erne
TC: Hvornår er det fest (der skal også principper for det) Det sunde
valg + principper for hvornår der fest – ville vi selv finde os i det.
LJ: Appellerer til bestyrelsen om ikke at beslutte noget, der er for
firkantet i praksis – men gerne guidelines. Medarbejderne skal
kunne håndtere det i praksis.
KC: Vi kan skyde beslutningen – men så skal der arbejdes med
sundhedspolitik /guidelines frem til næste møde –husk på Hvidovre
Kommunes sundhedspolitik – værne om sundhedspolitikken – men
aldrig fanatiske.
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TC: Er Snack er en prioritering? Hvilken værdi tillægger vi det på –
bliver det en budgetpost. Er det fx en kano værd
KC: Det betyder noget for eleverne – ved elevrådsvalget fik
kandidaten som kandiderede for slik på Ungdomsskolen allerflest
stemmer. Derfor er det en vigtig beslutning også i bestyrelsen
OB: forslag til reglerne ift. sunde valg skal være udarbejdes mellem
ledelsen og elever til næste bestyrelsesmøde.
Beslutning:
Bestyrelsen indstiller til udskydelse af beslutning og ønsker et
oplæg til regler/guidelines til næste møde. Det bør også indeholde
et økonomiestimat, samt vurdering af betydningen for
personaleressourcer.
4.

Samarbejdet mellem
Ungdomsskolen og
Folkeskolerne.
Bilag 4: Tilbudskatalog
2018/19 – Testversion
uddeles på mødet.

•

Orientering om rammer •
for samarbejdet og
•
præsentation af
kommende skoleårs
tilbud v.
•
ungdomsskoleinspektør
en.
•
Ungdomsskoleinspektør •
en indstiller, at
orienteringen tages til
efterretning.
5.

Hensigt om at styrke
USK’s praksisfaglige
dannelsesprofil i UPVindsatsen
(uddannelsesparathed
svurdering) og i
heltidsundervisningen.
Bilag 5: Brev om opstart
af værkstedsfag 201803-22
Bilag 6: Praksisfaglig
dimension indføres i
uddannelsesparathedsvurderingen

Havnefaciliteterne er forbedret mht. sikkerhed, pædagogik og
arbejdsmiljø. Aktiviteterne dér bruges af mange elever.
Udskiftning til ens kajakker. Gamle både solgt. Bedre indretning
af bådopbevaring for at minimere personalets løft og
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Udskiftning af gammel,
udtjent flydebro til en moderne med bedre bæreevne og mindre
vedligehold og personaleforbrug ved søsætning og ophaling.
Valghold i e-sport + valghold i programmering for GUN.
Abseil / rappelling populært. Ved Storehus-abseil tage vi hensyn
til beboerne i samarbejde med boligforeningen og
ejendomsinspektøren.
Vi har nu 3 lokationer: Træer, Rådhuset og Storehus. Det giver
mulighed for at øge sværhedsgraden og bevare interessen og
udfordringen hos eleverne.
Ole nævner alternativ mulighed v. Solbakken Kollegium, Valby.
DN: Motionsdag for 9kl. i Usk-regi god ide
Orientering taget til efterretning

Orientering v. ungdomsskoleinspektøren:
• UPV (Uddannelses-paratheds-vuirdering) får ny dimension:
Praktisk uddannelsesparathed (fin + grovmotorik – kreativ
kropsforståelse) (eksisterende er personlige + faglig + social
uddannelsesparathed).
• Det giver en bøvlet ekstraopgave for folkeskolerne.
• Usk vil bidrage til Hvidovres indsats på to måder:
• A - Træne praktisk uddannelsesparathed ved værkstedsfag i
vores egen HU (heltidsundervisning)
• B - hjælpe folkeskolerne med vurderingen af den enkelte elev
ved halv-eller heldags forløb for hel klasse med efterfølgende
individuel vurdering.
USK kan altså styrke sin praktiske dannelsesprofil ved en indsats for
både vores egne elever og for folkeskolerne og deres elever.
Orientering om forsøgsprojekt v. afdelingsleder Rune Stoltenberg:
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Orientering v.
•
ungdomsskoleinspektør
en om ny UPV-opgave,
som USK kan løfte for
folkeskolen, og som vi
bruger i
heltidsundervisningen.
Evt. Orientering v.
afdelingslederen i
heltidsundervisningen.
Drøftelse.
Ungdomsskoleinspektør
en indstiller, at
bestyrelsen udtaler
opbakning til
bestræbelserne om en
praktisk dannelsesprofil.
6.

Værkstedsundervisning kørt i 2 uger. HTU’s grp. af elever som
ikke passer ind -kører pt. -2 dage om ugen, arbejder sammen
med Tech + UU – opfattes pilotprojekt. Projektet arbejder med at
bygge en mobil arbejdsstation - pædagogisk elementer: arbejder
som sjak (det at være en del af et hold.) inddrager div boglige
fag på en anden måde. Arbejdstøj indkøbes (Identitetsfølelse
styrkes) - køber en crossmaskine, som skal skilles ad. Pæd
personale: en lærer og en pædagog (NZ TL) – projektet
forventer at det blive en fast del af HTUVs tilbud.
Deltagere: 6 drenge fra U-Sporet
Tech (TC) kender det – tilbyder noget andet. Samarbejde giver
muligheder.
Har taget udgangspunkt i bootcampmaterialet.
Det giver eleven et sprog for de kompetencer eleven kan/skal
arbejde med
Bestyrelsen:
Bestyrelsen udtaler opbakning til bestræbelserne om en praktisk
dannelsesprofil og til pilotprojektet i heltidsundervisning

Status på kommende
FGU-lovgivning
(Forberedende
Grunduddannelse).

Orientering v. ungdomsskoleinspektøren:
• Med FGU-reformen fra sidste år skal der oprettes i omegnen af
90 skoler fordelt over hele landet frem mod sommeren 2018. Til
at hjælpe den proces på vej har undervisningsminister Merete
Riisager udpeget Per B. Christensen som den opmand, der skal
Orientering v.
være bindeled og understøtte arbejdet lokalt.
ungdomsskoleinspektør • Unummereret bilag uddeles: Høringssvar fra
en jf. USK-best-referat
Ungdomsskoleforeningen
af 6/2-2018.
• Lovforslag fremsat 21.03.2018 (181 sider)
Ungdomsskoleinspektør
Forventedes vedtaget mar. 2018? (er dog ikke vedtaget endnu)
en indstiller, at
orienteringen tages til
Formanden: FGU skal have moderkommune – påvist fejl i
efterretning.
ministeriets beregning – 149 elever beregnet for HK – vi har 22 –
giver økonomiske problem – derfor ingen har lyst til at være
moderstations kommune – køen er afløst af flugt
Orienteringen tages til efterretning.

7.

Afklaring af hvilke
kontaktoplysninger
bestyrelsen ønsker
offentliggjort på
hjemmeside mv.

•
•
•

Bestyrelses kontaktoplysninger på hjemmeside. Bestyrelsen skal
beslutte en linje.
Lasse har seddel med – men man kan også maile oplysningerne
til os.
Mulighed for fotografering ved næste møde.

Ungdomsskoleinspektør
en indstiller, at
OB: Navn, billede email.ensartethed
bestyrelsen drøfter og
TC: navn billede email.
gerne beslutter
DN: udelukkende navn
Medarb.rep = navn - + fællespostkasse
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a) Ønsker man
ensartede
oplysninger?
b) Hvis ja, ønsker
man
offentliggørelse
af mail, tlf,
billede, andet?

TC : hvem, hvem arbejder man for – kontaktmulighed. (hvad skal
man bruge det til)
LK: udelukkende navn + mail
KC: alle har navn billede mail (evt. USK-mail) – Kenneth har
derudover telefonnr. (som den eneste).
LJ opsummerer: Navn, evt. hvem man repræsenterer (fagforbund
mv.). Billede, mailadresse (evt. USK-fællesmail, hvis man ikke
ønsker egemailadresse), Lasse sender skema ud.
Bestyrelsen er enig om ensartede oplysninger

8.

Meddelelser
A: Meddelelser fra
formanden.

A - Formand:
• Budgetproces med høringsfrist 13/8-18 – samme dag som
augustmødet
aug.møde kommer til at handle om budget – oplæg til
høringssvar skal udsendes i god tid og høringssvar skal
afgive samme dag.

B: Meddelelser fra
ledelsen.
Generelt + Almen afd. +
B - Ledelsen:
Heltidsafd.
• Tak fra Jan Rødtnæs Nielsen for hilsen efter 26 år i USKbest.
C: Meddelelser fra
• Konflikthåndtering i SKO.
medarbejderne.
• Uddannelsesparathedsprojekt Bootcamp 2017 i mølpose –
kun 1 elev tilmeldt fra folkeskolerne. (trods mange ikke ikke
D. Meddelelser fra
udd.parate)
eleverne.
• Bladet Ungdomsskolen – alle ønsker
E. Meddelelser fra
• Svømmeførstehjælp evalueret. Fortsætter med trimninger.
Skolekontaktrådet.
• 10-årsplan Skolernes fysiske rammer. Prioriteringsønsker
indgivet. (beskidt værksted, skillevægge, lys i gården +
F. Meddelelser fra
udenomsområder) (oplyst på mødet)
Folkeoplysningsudval
• Ny hjemmeside på vej m. + hold- og elevadm +
get.
tilmeldingssystem
• Skudepisode i nærheden. Håndteret af politiet – menes det
G. Meddelelser fra
er en fejl (forkert sted) – det vil komme noget omkring udd.
bestyrelsesmedlemme
ift. skoleskyderi mv.
rne i øvrigt.
(TC) Episoden skal måske bruges til at opprioriterer ønsker
omkring lys i og omkring Bygningen
TC: Det gjorde indtryk at manglende lys gør forældrene
utrygge.
OB: Timing er vigtig - nu er der fokus på vigtighed af lys i
gården.
•

Værkstedslokalets sikkerhed: Ler-drejeskiverne lovliggøres
med sikkerhedsafbryder af Hvidovre El (Tilhører låner
”Fora”).

Almen:
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•
•

•
•
•
•

Folkeskolesamarbejdet: Vi afslutter snar Førstehjælp for 6. &
/. Klasser.
Folkeskolesamarbejdet og Prøvehandling om aften med
Programmering – Digital værksted med. Det har været
succesfyldt og fint fremmøde hos elever. Hjemvendt efter
rigtig god USA-tur. Ambassaden i Washington, Danske FNMission i NY og besøg i FN-bygningen.
Vi har mistet elever i vores ældste målgruppe efter prisen på
færdselsrelateret-førstehjælp er sat op.
Fin lærerafslutning, hvor vi også fik en snak om beliggenhed,
belysning og befordring.
Ny hjemmeside og elevadministrationsprogram
Vi starter en uge tidligere, slutter senere

Heltid:
• Eksamensperioden starter – en anden gruppe end sidste år.
Lejrskole juni Ebeltoft – Spor + HeltidUV – Christian har
holdt Abseil (rappelling) med Spor (4 ud af 12 (drenge)).
Storskærm virker rigtigt godt – det kan mærkes at foråret er
startet, der er gang i grupperne.
C:
Meddelelser fra medarbejder:
• (KH) Bevis uddelt. Lærere har vurderet om det skulle
uddeles på baggrund af fravær. (fraværs-pct. maks. 25) –
Mål for UV har været godt. Eleverne har holdt ved.
(KH) Hold der stadig kører: Ro i maverne, boost, yoga, fh
knallert, LAN. De Unge stemmer har holdt x-faktoraften (set
kvartfinale sammen på storskærm) med 30 elever –
• (DN) Lærerkonf.: DN – hvor kommer eleverne fra – hvordan
får vi fat i elever fra HELE Hvidovre – forældrene skal turde
sende dem afsted.
Studietur – næste er Paris KRH + CJ.
FH færdige i uge 17 - 6+7klasser
Havnen: starter i maj – nye kajakker, ny bro,
Containeropgraderet
Fælleselevråd har været i Lalandia – vil gerne lave noget på
tværs af alle 6-7klasser – temaet evt. jungleræs
D:
Meddelelser fra elever:
• Vil gerne have slik, synes at gulerødder, æbler er kedeligt og
svært at spise. Elevråd synes, at man må medbringe sit eget
slik.
E:
•

skolekontaktråd:
ungedemokratisk element indført med meddelelser fra
eleverne:

F:
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•

Folkeoplysningsudvalget har konstitueret sig. BR er formand
ML udpeget. Foreningers ønsker om lokaleforandring, laver
temaaften med andre forening, Hvornår kan man sige nej til
at godkende forening. Overholdelse af regler ift. lov. Mange
klubber (fx 19 fodboldklub) – skærpet tilsyn med
godkendelse af forening, aktivitet skal være folkeoplysning
og forankret i Hvidovre. Godkendelse giver ikke ret til lokaler.
Folkeoplysningsudvalget laver nye retningslinjer for at sikre
at man ikke kan søge flere steder.

•

Ingen

•

DN – Vi overskrider tiden for mødet! Vi skal enten slutter til
tiden ellers udvide mødet til 19:30.
TC: Har den lange orientering fra folkeoplysningsudvalget
om egne indre forhold relevans ? Appel om fokus på
punkterne.
Forslag om at sætte tid på punkterne.

G:

9.

Eventuelt.

•

•

Formanden: Vi sætter tid på punkterne fremover!
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