
 

 

 

Bestyrelsesmøde på UUC Maglemosen 
Onsdag, den 12. juni 2019 

 
 

Tilstede: Maria Lundahl Assov, Lolan Ottesen, 
Peter Sædder Christiansen, Jens Elgum, Nikolaj 

Højbjerg, Merete Trier Frederiksen, Jeppe Johan-
sen, Sussie Wandel, Elisabeth Simonsen. 
 

Fraværende: Daniella Mikkelsen (Sølund) 
 

Referant: Charlotte Førster 
 
 

 
 

 

UNGDOMSUDDANNELSESCENTER 

Maglemosen 

Magleparken 1 

2750 Ballerup 

Aftentelefon 44 77 61 25  

 

Dato:  14. juni 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 3. april 2019: 

Referatet godkendt.  
 

2. Nyt fra Elevrådet: 
Der mangler interesse og opbakning til elevrådet i den nuværende 
form fra eleverne. Ledelsen vil i samarbejde med personalet ny-
tænke form og rammer, samt have elevrådet som fokusområde i 
næste skoleår. Lolan fortæller, at der ikke nødvendigvis behøves 
en repræsentant i bestyrelsen. Det kan godt gøres skriftligt. 
Bestyrelsen informeres, når ledelsen har nyt om sagen.  
 

3. Økonomiopfølgning 2019  
Jeppe uddelte budgetark med økonomiopfølgning som blev gen-
nemgået af Merete og Jeppe. Der er stadig usikkerhed om økono-
mien, da tilkøb af eftermiddagstilbud samt ferie/lukkeuger for de 
nye elever endnu ikke er på plads. Som sædvanlig på denne tid, 
skal vi have is i maven. Nødvendige renoveringer (uddelt på ark 
fra Jeppe) er bevilget med ekstra midler svarende til 100.000 kr. 
Buskørsel hvor Maglemosen enten lejer bus eller bestiller hos VBT 
er omkostningsmæssigt langt billigere end køb af ny bus. Ledelsen 
vil arbejde på, at der bliver større mulighed for, at kørestolsbru-
gere kan komme ud af huset. Det kan være differenceret klasse-
kasse eller større central pulje som kan ansøges. Der arbejdes 
stadig på at hele Ballerup Kommunes bilpark bliver tilgængelig via 
et bookingsiden på intra.  
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4. Orientering om ansøgning af 20 stk. §104 pladser 
Ledelsen forventer opstart af tilbud den 1. januar 2020. Ledelsen 
uddelte forslag til ny lokaleplan. Personalet bliver orienteret på di-
alogmøde tirsdag den 18. juni 2019 – og MED-udvalget bliver ori-
enteret på MED-møde den 19. juni 2019. Bestyrelsen kan forstå, 
at ledelsen har tænkt over udfordringerne ved ombygning/forde-
ling og afventer personalets modtagelse og bemærkninger. Byg-
ningsændringer er medtaget på ekstra bevilling under punkt 3. 
Ledelsen i gang med udarbejdelse af ”pixi-bog” med det nye til-
bud. Bestyrelsen ønsker den færdige udgave tilsendt. Ledelsen 
orienterede om, at det nye tilbud henhører under den samlede 
UUC Maglemosen og dermed bestyrelsen, da det ikke er en aktivi-
tetsforøgelse, men en formalisering af OBT som hører under §104. 
Det kan dog give mening at udvide bestyrelsen med en forældre-
repræsentant fra §104 tilbud. Bestyrelsen foreslår en konkurrence 
om, hvad det nye tilbud skal hedde.  
 

5. Ledelsens forventning til elevtal skoleår 2019/2020 
Ledelsens forventning til elevtal for nyt skoleår bliver tilpasset 
personalemæssigt, da vi har tidsbegrænset stillinger i øjeblikket.  
 

 
6. Orientering om team og klassedannelse 

Team og klassedannelser er under udarbejdelse, men der kan sta-
dig være elevtilgang og tilkøb over sommeren. Lykken ville være, 
at vi kunne oprette venteliste tidligere på året, så planlægning 
kan ske i foråret.  
 

7. Nyt fra AMG: 
Social Kapital er et fokusområde for ledelsen. Der skelnes mellem 
3 former for information. Via fronter, mail til alle og mail individu-
elt. Der er udarbejdet en retningslinje, som på næste MED-møde 
bliver orienteringspunkt fra ledelsen.  

 
8. Meddelelser: 

a. Formanden - intet 
b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter 

Der er pårørendepolitik på vej. Den bør være tilgængelig for 
Maglemosens pårørende når den er færdig.  
Sundhedspolitik er i proces i samarbejde mellem personale 
og borgere.  
Frivillighedspolitik – hverdag /arbejdsliv. Kan vi have det 
her på Maglemosen – Ledelsen vil undersøge med juristerne 
på rådhuset om regler på området.  

c. Medarbejdere – intet fremkom 
d. Ledelsen – intet fremkom  

 
9. Eventuelt:  Intet fremkom. 
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