Styrelsesvedtægt
for
UngSlagelse

Godkendt af Byrådet 27. februar 2012
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Indledning
De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af
denne styrelsesvedtægt for samt af planen for kommunens heltidsundervisning, klub
og almenundervisning (ungdomsskoleplan), der er bilag til styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten er vedtaget af Byrådet.
For Xclass fremgår reglerne desuden af styrelsesvedtægten for skoleområdet i Slagelse Kommune. Xclass er oprettet og fungerer i henhold til bekendtgørelse af lov
om folkeskolen, kapitel 6 (LBK nr. 998 af 16. august 2010).
Ungdomsskoledelen er oprettet og fungerer i henhold til lov om ungdomsskoler (lov
nr. 411 af 13. juni 1990) jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, som ændret ved lov nr. 577 af 6. juni 2006. Samt bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser (BEK nr. 790 af 20. november 1990).
Det bemærkes, at Byrådet har søgt og fået dispensation til etablering af fælles bestyrelse via udfordringsretten. Dispensationen gælder i perioden 1.august 2012 – 1.
august 2018.
Derudover er denne styrelsesvedtægt fastsat i henhold til bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen (BEK nr. 26 af 15. januar 2001).

Side 3 / 8

Kapitel 1: Bestyrelsen for UngSlagelse
Sammensætning og valg
§ 1. Bestyrelsen for UngSlagelse består af:
Stk. 1.1

2 medlemmer valgt af Byrådet.

Stk. 1.2

3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsområdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
Heraf skal én være fra de lokale ungdomsuddannelser

Stk. 1.3

2 elevrepræsentanter (én fra dagundervisningsområdet og én fra fritidsområdet1)

Stk. 1.4

2 medarbejderrepræsentanter (én fra henholdsvis dagundervisningsområdet og én fra fritidsområdet)

Stk. 1.5

2 repræsentanter for forældre (én for forældre til elever i Xclass og én
for forældre til elever i kommunens 7.-10 klasser)

Stk. 2

Der vælges stedfortrædere for samtlige medlemmer

§ 2. Repræsentanterne for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af denne indenfor eller udenfor dens medlemskreds, snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valget er gældende til Byrådet har udpeget medlemmer efter næste kommunalvalg.
Stk. 2. Repræsentanterne for organisationerne eller sammenslutninger og deres
stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Valget
finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og er gældende til Byrådet har
udpeget medlemmer efter næste kommunalvalg.
Stk. 3. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af og blandt elever i
henholdsvis Xclass’ elevråd og ungdomsskolens elevråd. Valget foregår ved skoleårets start og er gældende for en periode på ét år.
Stk. 4. Valg af medarbejderrepræsentanter foregår ved, at UngSlagelse’s leder hvert
andet år i anden halvdel af sæsonen, indkalder samtlige medarbejdere, der arbejder
på henholdsvis dagundervisningsområdet og fritidsområdet, til hver deres valghandling. Indenfor hvert område kan alle medarbejdere stemme på alle kandidater, og
hver medarbejder har én stemme. Den medarbejder fra hvert af områderne, der får
flest stemmer, er valgt. Èn stedfortræder vælges efter samme fremgangsmåde. Ved
stemmelighed foretages omvalg mellem de personer, der står lige i stemmer. Valget
er gældende for en periode på to år. Ophører en medarbejder med at arbejde på afdelingen, indtræder stedfortræderen.
1

Se ’organisationsdiagram’, bilag til nærværende styrelsesvedtægt
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Stk. 5. Valg af forældrerepræsentanten for Xclass foregår ved at forældre til kommende elever på Xclass indbydes til en valghandling i forbindelse med et forældremøde i marts. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til elever i Xclass det
kommende skoleår. Valgperioden er ét år.
Valg af forældrerepræsentanten for elever i kommunens 7.- 10. klasser foregår ligeledes ved at forældre til elever i 7.- 10. klasse i det kommende skoleår indbydes til
en valghandling i marts året efter kommunalvalg. Valgbare og stemmeberettigede er
forældre til elever i kommunens 7.-10. klasser det kommende skoleår. Valgperioden
er 4 år.
Stk. 6. Bestyrelsen for UngSlagelse tiltræder 1. august.
§ 3. Alle medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke overvære
behandling af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.
§ 4. Lederen af UngSlagelse er sekretær for Bestyrelsen for UngSlagelse og deltager
i dennes møder uden stemmeret.
Stk. 2. Lederen af UngSlagelse kan indkalde andre i ledelsesteamet til at bistå med
sekretæropgaven.
§ 5. På bestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstformand ved bundet flertalsvalg blandt de nævnte repræsentanter
i § 2 stk. 1.1, stk. 1.2 samt forældrerepræsentanten valgt for 4 år i stk. 1.5. Formandsvalget gælder for valgperioden.
Mødevirksomhed og forretningsorden
§ 6. Bestyrelsen udøver alene sin virksomhed gennem møder. Møderne afholdes for
lukkede døre.
Stk. 2. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem, eller når pågældende kan bidrage til belysning af en sag.
§ 7. Bestyrelsen afholder møde, så ofte som formanden eller 3 af medlemmerne
med angivelse af punkter til dagsordenen finder det fornødent, dog minimum 4 gange inden for et skoleår i en fastlagt møderække.
Stk. 2. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender seneste 4 hverdage
inden mødet dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8
dage før mødet afholdes.
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Stk. 3. 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.
§ 8. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten
af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden ingen stedfortræder, foretages
suppleringsvalg for resten af valgperioden.
Stk. 2. Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indkalder
bestyrelsens sekretær så vidt muligt stedfortræderen.
§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede.
Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 10. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt
er til stede ved afstemningen.
§ 11. Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder bestyrelsens møder og drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
§ 12. 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.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og
medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Stk. 3. Lederen af UngSlagelse er bestyrelsens sekretær og sørger for, at bestyrelsens protokol bliver ført under møderne.
§ 13. Der modtages diæter og befordringsgodtgørelse i henhold til Slagelse Kommunes retningslinjer.
§ 14. Bestyrelsen for UngSlagelse afgiver en årlig beretning.
§ 15. Bestyrelsen for UngSlagelse kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.
Beføjelser og opgaver
§ 16. Bestyrelsen for UngSlagelse udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet og fremgår af planen for UngSlagelse, samt for Xclass
vedkommende i henhold til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Slagelse Kommune.
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§ 17. Bestyrelsen for UngSlagelse træffer beslutning om anvendelse af den tildelte
økonomiske ramme. Bestyrelsen udarbejder særskilt budget for hvert af de to områder; dagundervisningsområdet og fritidsområdet. Bestyrelsen har ikke selvstændig
kompetence til at omplacere penge mellem de to områder.
Stk. 2. Bestyrelsen for UngSlagelse fastlægger indhold og omfang af heltidsundervisningen, klub og ungdomsskole på baggrund af den i stk. 1 angivne beløbsramme
samt den af Byrådet vedtagne plan for UngSlagelse.
Stk. 3. Specifikt i forhold til Xclass er det bestyrelsens opgave at fastsætte principper, ordensregler og værdisæt, godkende undervisningsmidler samt føre tilsyn med
alle dele af skolen (undtaget personale- og elevsager) jf. Styrelsesvedtægten for
skoleområdet i Slagelse Kommune § 19.
§ 18. Bestyrelsen for UngSlagelse afgiver indstilling til administrationen om ansættelse og afskedigelse af ledere i UngSlagelse jf. Slagelse Kommunes kompetenceplan.
Stk. 2. Bestyrelsen for UngSlagelse afgiver indstilling til Byrådet om ansættelse og
afskedigelse af pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere
jf. Ungdomsskoleloven LBK nr. 997 af 8/10 2004 § 6. Bestyrelsen kan beslutte at
uddelegere ansættelse af pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske
medarbejdere til et ansættelsesudvalg.
Stk. 3 Bestyrelsen for UngSlagelse ansætter og afskediger tidsbegrænsede og timelønnede lærere, tidsbegrænsede eller timelønnede pædagogiske medarbejdere
samt øvrige medarbejdere jf Ungdomsskoleloven LBK nr. 997 af 8/10 2004 § 8 stk.
2. Bestyrelsen kan beslutte at uddelegere denne kompetence til den relevante leder
i UngSlagelse.
§ 19. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til lederen af UngSlagelse og
Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører UngSlagelse. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den.
§ 20. I henhold til lov om ungdomsskoler § 8, stk. 4 fastsætter Byrådet de nærmere
regler for bestyrelsens opgaver.
Stk. 2. Bestyrelsen for UngSlagelse kan afgive indstilling til Byrådet om udvidelse af
ungdomsskoletilbuddet, jfr. lovens § 3, stk. 2 om undervisning i færdselslære og i
knallertkørsel, heltidsundervisning samt andre aktiviteter, og § 3, stk. 3 om klub og
anden fritidsvirksomhed.
Stk. 3. Bestyrelsen for UngSlagelse kan afgive indstilling til Byrådet om udvidelse af
ungdomsskolens aldersgrænser, om henvisning/optagelse af unge til/fra andre
kommuner og om befordringsordninger i forbindelse med deltagelse i ungdomsskolens tilbud.
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Kapitel 3: Elevråd
§ 21. I henhold til bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og ungdomsskolen (BEK
nr. 26 af 15. januar 2001) har eleverne ret til at danne et elevråd.
Stk. 2. Der dannes ét elevråd for eleverne ved Xclass og ét for eleverne på ungdomsskolen.
§ 22. Alle elever på henholdsvis Xclass og ungdomsskolen har valgret og er valgbare til hvert deres elevråd.
§ 23. Elevrådene varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser.
Stk. 2. Elevrådene kan udtale sig overfor bestyrelsen og ledelsen om alle forhold af
betydning for henholdsvis Xclass og ungdomsskolen, bortset fra personsager.
Stk. 3. Elevrådene fastsætter selv deres forretningsorden.

Kapitel 4: MED-udvalg og pædagogisk råd
§ 24. I henhold til MED-aftalen etableres et fælles MED-udvalg med repræsentanter
for medarbejdere med undervisningsopgaver eller pædagogiske opgaver i UngSlagelse. MED-udvalget varetager medarbejdernes interesser overfor *navn* og de
kommunale myndigheder.
Stk. 2. Lederen af UngSlagelse er medlem af udvalget og leder udvalgets møder.
Stk. 3. Udvalget er rådgivende for lederen af UngSlagelse. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges af Byrådet. Udvalget kan af egen drift udtale sig om
alle forhold af betydning for UngSlagelse.
Stk. 4. Udvalgets udtalelser fremsendes gennem lederen af UngSlagelse.
Stk. 5. MED-udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 25. På Xclass etableres desuden et pædagogisk råd jf. styrelsesvedtægten for
skoleområdet i Slagelse Kommune, kapitel 2.
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Kapitel 5: Ikrafttrædelse
§ 26. Denne vedtægt træder i kraft den 1/8 2012 og erstatter styrelsesvedtægten
for ungdomsskolen i Slagelse Kommune, vedtaget af Byrådet den 23. februar 2009.
Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse
fra bestyrelsen for UngSlagelse.
Vedtaget af Slagelse Byråd den 27/2 2012
Lis Tribler
Borgmester

Lena Lund Pedersen
Skolechef

