Referat fra Bestyrelsesmøde på UUC Maglemosen
Onsdag den 27. september 2017
Kl. 17:30 – 20:00

UNGDOMSUDDANNELSESCENTER
Maglemosen

Tilstede:
Lolan Ottesen, Marie Kielberg-Bæk, Maria Lundahl Assov, Peter Sædder Christiansen, Jens Elgum, Daniella Mikkelsen, Anne-Mette Høier, Hektor Ditlev Elgum, Daniel Lauridsen
Afbud:
Merete Trier Frederiksen

Magleparken 1
2750 Ballerup
Tlf: 4477 6101
Aftentelefon 44 77 61 24

Dato: 28. september 2017
Tlf. dir.: 44 77 61 01
E-mail: cfrs@ballk.dk
Kontakt: Charlotte Førster
EAN nr.: 5798001598712

1. Konstituering af Bestyrelsen
Formand: Peter Sædder Christiansen
Næstformand: Jens Elgum
2. Orientering om bestyrelsens ansvar og kompetencer
Jf. styrelsesvedtægt og forretningsorden.
Jens Elgum foreslog tilretning af sætninger i både styrelsesvedtægter og forretningsorden. Daniel tilretter efter ønske, og punktet medtages på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen skal ”arbejde ud fra mål og rammer fastsat af Kommunalbestyrelsen” Disse mål og rammer ønskes fremsendt og
gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
Orientering om takster og overhead. Der var enighed om, at en
præcisering af styrelsesvedtægtens punkt 3 og 4 er tiltrængt og
på sin plads. En del af de nye formuleringer skal gentages i forretningsorden. Daniel tilretter ligeledes efter ønske og punktet
medtages på næste bestyrelsesmøde.
3. Årsplan for bestyrelsen
Godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde 7/6-17
Referat godkendt.
5. Nyt fra elevrådet
Elevrådet er kommet godt fra start i dette skoleår. Hektor er blevet valgt til bestyrelsen efter kampvalg med 5 kandidater. Elevrådet er inde i en god udvikling og der er stor interesse og mange
ideer og ønsker, som i samarbejde med ledelsen skal afdække behov og hensyn til alle. Elevrådet har ønske om, at få jukebox og
skærm opsat i ”hyggekrogen”.

6. Nyt fra AMG
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg. Pedellerne fik besked om, ikke at stable paller i højden.
Ballerup Kommune skal føre tilsyn med Skoler og institutioner. I
Ballerup har man valgt, at BDO skal udføre disse tilsyn. Maglemosen havde tilsyn i august måned. Der er nogle rent faktuelle rettelser og herefter bliver tilsynsrapporten fremlagt for bestyrelsen.
Ledelsen ser tilsynsrapporten som et godt værktøj og arbejdsredskab i lighed med Social Kapital. Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes en handleplan så hurtigt som muligt, når man har gennemgået tilsynsrapporten. Der er ønske om, at handleplan er udarbejdet til næste møde samtidig med fremlæggelse af tilsynsrapporten. Daniel oplyste, at AMG udarbejder handleplan for hele organisationen, når Social Kapital er afsluttet. Maglemosen arbejder
som helhed med ejerskab for kerneopgaven gennem temadage og
i hverdagen.
7. Status elevtal og økonomi
Elevtallet har gennem de senere år været faldende. Der forventes
nu en stagnering og fremtiden imødeses for opadgående. Jens
orienterede om, at udviklingen har været tilsvarende på andre
skoler i forbindelse med skolereform og ”hjemtagning” af elever til
egen kommune. Jens mener, at Maglemosens omdømme er forbedret de sidste år. Peter genkender det tidligere dårlige ry og
fortæller, at der er sket en stor ændring gennem den ny ledelse.
Maria pointerer vigtigheden af, at alle er ambassadører og hjælper
med at forbedre Maglemosens ry. Vi har forbedret vores omdømme hos vores samarbejdspartnere og den gode udvikling skal fortsætte. Daniel orienterede om, at overskud fra sidste år samt opkrævninger forskudt på regnskabsår fremviser et overskud for
året 2017. Året alene uden dette er knapt så positivt. Ledelsen
arbejder nu på budget 2018, som fremlægges for bestyrelsen senere på året.
8. Ferieplan 2018/2019
Bestyrelsen mener, at tilbuddet i lukkeuger skal leve op til Maglemosens sædvanlige mål. Såfremt det bliver en form for opbevaring, så er det bedre at holde fuldstændig lukket. Personalet afholder ferie i lukkeuger, og derfor er det ofte vikarer og andre
personaler på job. Bestyrelsen ønsker, at punktet genoptages på
næste møde og at dette giver tid til overvejelse og ideer inden beslutning.
9. Status på byggeri
Daniel orienterede kort og rundvisning er udsat til næste møde,
hvor ombygning mv. står færdigt.
10. Meddelelser
a. Formanden:
Intet fremkom.
b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter:
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Lolan orienterede om, at Kommunalbestyrelsen arbejder
med budget 18 i disse timer. For budget 18 skal Ballerup
Kommune spare 20 millioner kroner. For budget 19 skal
der spares 60 millioner kroner. Der blev en kort orientering
om, at takster sænkes regionalt i henhold til kommunale
samarbejdsaftaler.
c. Medarbejdere:
Intet fremkom
d. Ledelsen:
Daniel orienterede om, at nyt tiltag på Maglemosen er at
Personalemøder er udskiftet med Dialogmøder. Dette giver
en ny dynamik på møderne som opfattes overvejende positivt. Det giver så udfordringer i informationsniveauet, som
derfor er i proces. På temalørdag er fremkommet ønske om
nyhedsbrev, og der arbejdes videre for at finde den bedste
løsning. På samme temalørdag fortsatte personalet med at
definere kerneopgaven og skabe forståelse af denne på
tværs af organisationen.
11. Eventuelt
Intet fremkom.
Mødet slut kl. 20:00
Referant: Charlotte Førster
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