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Unge- og Kulturcenterets bestyrelsesmøde
torsdag den 7. februar 2019 kl. 17.00-19.30
Mødested: UKC
Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:
Frederik Germann
Kirsten A. Lauritsen
Sanne Falther Svankilde
Per Rudbeck
Lone Koefoed
Lars Schytt Larsen

Byrådsmedlem – Formand
Byrådsmedlem - Næstformand
Skolebestyrelserne
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Foreningerne

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
Henrik Reumert
Birgit Danekilde (Ref.)

Chef for Børn, Unge og Læring og fungerende leder af UKC
Leder af klubberne

Fraværende med afbud:
Rolf Møller Hansen

Organisationerne

Ikke indkaldt:
Simone Hansen
Hamza Zamann

Elevrepræsentant (deltager ikke i mødet den 7.2.)
Elevrepræsentant (deltager ikke i mødet den 7.2.)

Referat:
1.

Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til
eventuelt.
Referat blev godkendt, dagsorden blev godkendt og 1 punkt til eventuelt v/Sanne.

2.

Information fra formanden.
Inspirationsturen er udsat.

3.

Information fra de unge.
Ingen information fra de unge.

4.

Information fra ledelsen.
- Personalenyt
- Status på Ungdomsskolen
- Status på Musikskolen
- Status på Tiende klasser
Det vil i foråret blive afviklet en proces for ledere, der bl.a. går ud på at finde de lavt
hængende frugter, hvad skal der være mere af, og hvad skal der være mindre af. Vi vil
som virksomhed også blive inddraget i processen, som starter i marts.
Vi har haft besøg af Kenneth Horsbrugh, ny Musikskoleleder, som starter 1. marts
2019.
Skitur i uge 7. Turen er fuldt booket, og er i samarbejde med Frederikssund
Ungdomsskole. Derudover er vi i gang med det praktiske i forhold til studieturen til
London med engelsk holdet.
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Ungdomsskolen er lige nu optaget af at kigge på, hvilke tilbud der skal være til de unge
i sæson 2019/20.
Overvejelserne går på, hvad der budgetmæssigt kan hænge samme i forhold til
budgettet.
10 kl. har lige haft åbent hus arrangement. Der mødte ikke så mange op som ønsket,
det kan skyldes, at der var andre arrangementer den samme dag. Lige nu arbejdes der
hårdt på at skaffe nye elever. Pt. er elevtallet total 64.
Stefan Bendtsen faglig leder på Magleblikskolen er pt. faglig leder for 10. kl. Stefan skal
bl.a. hjælpe med kommende mødeplaner.
Lærergruppen er ved godt mod dog der stor hersker travlhed.
5.

SSP - hvad skal der ske, hvad er UKC’s rolle? v/Henrik Reumert (bilag
vedlagt).
SSP koordinator stillingen er nedlagt.
Der er afsat 300.000, som skal fordeles mellem distrikterne.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som netop har afsluttes deres arbejde.
Arbejdsgruppe havde til formål at give deres bud på den kommende SSP stuktur.
Per, som har været en del af arbejdsgruppen udtrykker, at det tegner til på sigt at blive
en brugbar model.

6.

Økonomi v/ økonomikonsulent Kirsten Schaksen og Henrik Reumert
(bilag forventes eftersendt)
Gennemgang af økonomien i Unge- og Kulturcentret. Bestyrelsen får et overblik over:
 Regnskabsopfølgning
 Budget for 2019
 Anden relevant information vedr. økonomien.
Økonomien blev gennemgået v/Kirsten Schaksen og Claus Uno

7.

Alkohol – eventuelt et foredrag/kan UKC hjælpe? v/Frederik Germann
Formanden ønsker at drøfte behov for og idéer til indsats vedr. unge og alkohol.
Alkoholproblematikken blev drøftet. Hvordan kan Unge– og Kulturcentret bakke op om
udfordringen omkring de unges forbrug af alkohol. Vi tager drøftelsen på det næste
møde d. 26 marts 2019. I mellemtiden skal der udarbejdes et oplæg fra
medarbejderen.

8.

Vejbump på Syrevej
Der opleves et problem med trafik af blandt andet motorcykler og knallerter, der i høj
fart kører ad Syrevej. Formand Frederik Germann og Henrik Reumert forklarer
nærmere.
Bestyrelsen godkendte, at der er indsendt en ansøgning vedr. vejbump på Syrevej til
Sikkerhedspuljen.
Til dette møde deltog medlemmer fra musikskolebestyrelsen: Christian Juncker
Jørgensen og Mette Marie Halkjær
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9.

Rekruttering af ny leder til UKC v/Henrik Reumert
Chef for området præsenterer plan for rekruttering af ny leder. Plan og
sammensætning af ansættelsesudvalg drøftes. Bestyrelsens kompetence er, jf. Lov om
Ungdomsskoler § 8, at indstille.
Bestyrelsen bliver orienteret v/ Henrik om den kommende rekrutteringsplan for
ansættelse af ny leder i Unge- og Kulturcentret.

10.

Status UKC v/Henrik Reumert
Bestyrelsen bliver orienteret v/ Henrik om status i Unge– og Kulturcentret.

11.

Mødekalender for 2019 v/Frederik Germann
Bestyrelsen drøfter mødeforslag i fremsendt bilag (vedhæftet) mhp. at beslutte
møderække i 2019.
Kommende mødeplan fremsendt i bilag.

12.

Eventuelt.
Sanne udtrykker ros fra bestyrelsen på Hundested skole til medarbejderne i Regnbuen,
for deres store indsat i forbindelse med en akut opstået situation.

