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Referat fra ungdomsskolebestyrelsesmøde i Herning Ungdomsskole 
Onsdag den 27. januar kl. 17.00 – 19.30 

UngHernings mødelokale, Bygning 1, Valdemarsvej 343 
 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Fravær/Afbud  AB 

Uddybning  

Referat Afbud fra Lone 

Indstilling  

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Dagens tema: Kvalitetsrapport 30 min KF 

Uddybning Alle skoler skal hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport og hvert år arbejde 
med en indsats- og handleplan. 
Dette års kvalitetsrapport og handleplan for UngHerning er ved at ligge klar.  
Bestyrelsen skal desuden udarbejde en udtalelse til kvalitetsrapporten. 
 

Referat Kommentarer til kvalitetsrapporten: 
- De 180 ansatte sættes der fordeling på – 25 fuldtid og 155 deltid. 

- Ved antal der tager FSA skal grundlaget fremgå. 

- Mentorordningen skal fremgå under ”elevernes situation efter endt skole-

gang” 

- Grafen for ”andele med over 2 i både dansk og mat” skal suppleres med en 

kommentar om, at vi ikke kan genkende tallene. 

- Note til karakter-snit: Lille enhed, en enkelt elev kan have står indflydelse. 

Kommentarer til målopfølgning: 
- Ingen bemærkninger. 

Kommentarer til mål for 2016: 
- Ingen bemærkninger. 

Bestyrelsens udtalelse: 
- Det skal fremgå tydeligt at der er fokus på normaliseringstanken og det fag-

lige. 

- Udvikling af efterværnet - mentorordning. 

- Fokus på forældresamarbejde, evt. gennem sagsbehandler. I hvilket omfang 

er det muligt? 

 

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at planen drøftes og godkendes. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen med de anførte kommentarer. 
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Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Dagens tema: Inklusionsstrategi 30 min AB 

Uddybning CBL har udarbejdet en ny kommunal Inklusionsstrategi, som er til høring i be-
styrelserne. 
Oplæg og drøftelse af strategien samt udarbejdelse af høringssvar. 
Inklusionsstrategien udsendes sammen med dagsorden. 
 

Referat Bestyrelsens kommentarer til inklusionsstrategien er anført i høringssvaret.  
 
Høringssvaret er vedhæftet referatet. 
 

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at planen drøftes og godkendes. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen med de anførte kommentarer i høringssvaret. 
 

 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning fra sidste møde: Ny strategi for elevdemokrati 20 min MD 

Uddybning Fritidsafdelingens nye strategi for elevdemokrati fremlægges og diskuteres. 

Referat Udsættes til næste møde. 
 

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at punktet godkendes. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift Orientering fra ledelsen 10 min AB, AH 

Uddybning  Information fra afdelingerne. – Herunder opfølgning på statistik for til-
meldinger i Fritidsafdelingen. Bilag udsendes inden mødet 

o Bemærkninger 

 Omorganisering i ledelsesopgaverne 
o Kort orientering. 

 Spørgsmål 

  

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at punktet besluttes og tages til efterret-
ning. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Ændrede regler for knallertkøreskolen 10 min AH 

Uddybning Der er takstreguleringer i forhold til knallertkørekort. Dette medfører, at Ung-
Herning skal have set på en evt. regulering af priserne. 
Oplæg, diskussion og beslutning 

Referat Punktet genoptages på næste møde. 
 
Frem til næste møde er prisen identisk med statens takst på knallertkørekort. 
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Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at punktet besluttes. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 10 min AB 

Uddybning Orientering om det afsluttede regnskab 2015 

Referat UngHerning afsluttede regnskabet for 2015 i et overskud på ca. kr. 35.000,- 
 

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at punktet tages til efterretning. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet 5 min Alle 

Uddybning BFU arbejder med en kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet. Ef-
ter samrådsmøde d. 28/1-16 sendes oplægget ud i høring, hvor UngHerning’s 
bestyrelse indgiver høringssvar.  
 
Oplægget behandles igen i BFU d. 10. feb. 2016 
 
Oplæg og drøftelse af evt. indstilling til bestyrelsens høringssvar. 
 

Referat Kort gennemgang af de punkter der berører UngHerning: 
- Specialklassen på Hammerum Skole nedlægges og eleverne overføres til HE-

LIUS. 

- Lokalerne på Bjergevej er nævnt i rapporten, hvor det foreslås at eleverne 

eventuelt kan placeres andet steds i fremtiden. 

Bemærkninger til høringssvar: 
 
Helius: 

- UngHerning er klar til at løfte opgaven, og Helius er et fleksibelt ungdomssko-

letilbud med fokus på det faglige og udslusning til normal- & lokalområdet. 

- Fritidsafdelingen trækker i forvejen unge fra både Hammerum og Gjellerup til 

Holtbjerg og modsat. 

Bjergevej: 
- Vol. 2 fungerer godt i rammerne på Bjergevej 

- Fritidsafdelingen har aktiviteter på adressen. 

 
Høringssvaret sendes med referatet. 
 

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at planen drøftes og godkendes. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen med de anførte kommentarer i høringssvaret. 
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Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 5 min Alle 

Uddybning Bl.a. Uddeling af bladet ”Ungdomsskolen” 

Referat - Valg af forældrerepræsentanter er i gang. Stor tak til Carsten & Niels for deres 

indsats! Vi ser frem til om det er genvalg til Carsten og/eller Niels eller om der 

skal nye repræsentanter ind. 

Indstilling  

 
 

Punkt 10  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af referat 2 min AH 

Uddyb-
ning 

Referatet fra mødet gennemgås og godkendes til underskrift 

Referat  

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at referatet godkendes. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
Godkendelse af referatet: 
 
 
 

 Carsten Knudsen 
Formand 

   

 
 
 
 
Referat sendes til: 
 
Bestyrelsen: 
byrdw@herning.dk Dorte West 
niels@dalbjerg.dk Niels Dalbjerg 
Lo.ca@privat.dk Carsten Knudsen 
lb@lo-herning-ikast.dk Lone Børglum 
ungmd@herning.dk Marlene Damgaard 
marie.ehlers@skolekom.dk Marie Ehlers 

 Kevin 
ungah@herning.dk Allan Bjørnskov Hansen 
ungab@herning.dk Annette Bredkjær 
 
Forvaltningen: 
cblbm@herning.dk Bo Meldgaard 
 
Ungdomsskoleledere: 
unghn@herning.dk Holger R. Nissen 
ungbb@herning.dk Bjarne Døfler-Brun 
ungkf@herning.dk Kathrine Falkenberg 
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