Referat fra:
Bestyrelsesmøde på UUC Maglemosen
Onsdag, den 30. januar 2019

UNGDOMSUDDANNELSESCENTER
Maglemosen
Magleparken 1

Tilstede: Lolan Ottesen, Nikolaj Højberg, Jens
Elgum, Peter Sædder Christiansen, Signe Andreasen, Elisabeth Simonsen, Torben Andersen,
Jeppe Johansen, Merete Trier Frederiksen, Daniella Mikkelsen.
Afbud: Sussie Wandel og Maria Assov Lundahl
Referent: Charlotte Førster

2750 Ballerup
Tlf: 4477 6101
Aftentelefon 44 77 61 25

Dato: 31. januar 2019

Tlf. dir.: 44 77 61 01
E-mail: cfrs@ballk.dk
Kontakt: Charlotte Førster
EAN nr.: 5798001598712

Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 5. december 2018:
Referatet godkendt.
2. Nyt fra Elevrådet:
På grund af sygdom hos tovholder af elevrådet, har der ikke været afholdt møder. Bestyrelsen beder om, at der fremover er en
suppleant, der kan overtage møderne og sikre elevdemokratiet på
Maglemosen. Dette er ledelsen enige i og finder en løsning.
3. Økonomi, takster og elevtal:
Jeppe orienterede om, at forudsætningen for 2019 er ændret, da
flere elever er gået ud. Årsresultatet for 2018 er ca. 450.000 kr.
Ledelsen arbejder for, at elevtal og personale er kontinuerligt for
de elever vi budgetterer med. Resultatet for 2018 er lavere end
forventet, men skyldes en teknisk lønart, der har været fejl med i
det nye økonomisystem. Jens spurgte, om vi ikke havde tjek på
vores lønudgifter, hvilket ledelsen forsikrede, at det er der fuldstændig styr på.
4. Orientering om ansøgning af 20 stk. §104 pladser:
Ansøgningen skal politisk behandles, og vi afventer svar. Lolan
fortalte, at man politisk mener, at det er relevant med et åbent §
104 tilbud på Maglemosen. Kort orientering om forskellen på
”OBT”, §103 og §104 tilbud.

5. Forsikringsforhold for elever på Maglemosen:
Bestyrelsen gennemgik det medsendte bilag, som blev godkendt
med enkelte rettelser. Det bliver givet til nye elever ved opstart,
nævnt i ”pixiebogen” og der henvises til hjemmesiden, hvor det
også bliver lagt.
6. Katastrofeberedskab:
Vi er blevet ”overhalet” af Kommunen som arbejder med en skabelon, der skal gælde på alle institutioner/skoler med tilpasning
for stedet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre
når skabelonen frigives. Bestyrelsen foreslår, at vores kaldesystem medtænkes.
7. Nyt fra AMG:
Torben orienterede om Arbejdsmiljøgruppens årsevaluering for
2018.
Sygefravær på 5 % er højere end vores eget mål. Det skyldes hovedsagligt langtidssygemeldinger i starten af 2018. Efteråret har
lavere sygefravær end forventet.
Voldsregistreringer virker med en nedgang på 75% i forhold til
tidligere år.
Magtanvendelse 4 sidste år, hvilket er få. Vi følger proceduren.
Arbejdsskader 5 i alt, hvoraf 1 har givet sygefravær.
Forflytninger vejledning udarbejdet og medarbejder på kursus.
Førstehjælp Alle medarbejdere på kursus i uge 9 – gentages hvert
andet år.
Social Kapital Handleplan i gang og en lille snak om, hvad resultatet viser, og hvad vi kan bruge den til.
8. Meddelelser:
a. Formanden – intet.
b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter – intet.
c. Medarbejdere – Nikolaj havde på mødet den 23. oktober
spurgt ind til reglerne for institutioners brug af svømmehallens varmtvandsbassin. Sussie lovede at undersøge sagen.
Nikolaj kan- med tak meddele, at det nu er muligt for Maglemosen at gøre brug af svømmehallens varmtvandsbassin
med eleverne uden problemer.
d. Ledelsen – fortæller, at vi har ansat Helle Nielsen som Pædagogisk leder pr. 1. marts 2019. Helle vil komme med på
bestyrelsens næste møde den 3. april 2019 til præsentation.
9. Eventuelt: Intet fremkom.
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