Bestyrelsesmøde på UUC Maglemosen
Onsdag, den 6. juni 2018
Kl. 17:30 – 20:00

UNGDOMSUDDANNELSESCENTER
Maglemosen
Magleparken 1
2750 Ballerup

Tilstede: Peter Sædder Christiansen, Jens Elgum, Lolan Ottesen, Maria Lundahl Assov, Sussie
Wandel, Daniella Mikkelsen, Anne-Mette Høier,
Elisabeth Simonsen, Merete Trier Frederiksen,
Torben Andersen.
Gæster: Mick Fürst Steffensen, Lars Juhl Hansen
og Jeppe Johansen.
Referent: Charlotte Førster

Tlf: 4477 6101
Aftentelefon 44 77 61 25

Dato: 7. juni 2018

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 4. april 2018
Referat godkendt.
2. Præcisering om bestyrelsens ansvar:
Politisk sekretariat v/Mick og Lars gav en orientering om bestyrelsens ansvar, som helt overordnet ligger hos Kommunalbestyrelsen. Både Styrelsesvedtægten og Forretningsorden giver bestyrelsen mulighed for at tage ansvar – de økonomiske rammer er fastlagt og distriktslederen står til ansvar over for kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen kan udpege retning af pædagogiske tiltag, prioritere udvikling af tilbuddet og deraf økonomiske prioritering til for
eksempel ombygning mv. Bestyrelsen er vigtig sparringpartner for
Kommunalbestyrelsen, når der skal ske organisatoriske ændringer
mv, hvor forslag kommer i høring. Kommunalbestyrelsen har brug
for alle svar til at træffe korrekte beslutninger.
3. Præsentation af den nye økonomirapport og takstfinansering:
Jeppe gav en kort orientering om takstfinancering og KKR (Kommunekontaktråd under KL (Kommunernes Landsforening)), hvor
takster på tværs af kommunerne i regionen aftales. Budget, takstberegning og elevberegning blev uddelt og forklaret. Budgettet viser for nuværende en udfordring med økonomien, men dette kan
ændres ved øget elevtilgang. Det gælder om – som altid på dette
tidspunkt – at have ”is i maven” og afvente endeligt elevtal. Lolan
nævnte, at bestyrelsen kan ansøge kommunalbestyrelsen om, at
overførselsadgangen på +/- 4% hæves.

Det blev præciseret, at det nye økonomisystem Prisme 15 giver
udfordring, da ingen i kommunen kan trække økonomirapporter.
Merete har, i sin egenskab af formand for skolelederforeningen,
bedt om møde med øverste ledelse, da alle skoleledere er dybt
bekymret over, ikke at have overblik over forbrug/budget for hele
2018. Bestyrelsen ser frem til, at der kan trækkes rapporter og
håber, at dette prioriteres fra øverste sted i administrationen.
Jeppe står åben overfor at kigge nærmere på principelle tal, forbrug, elevtal op/ned i det nye skoleår efter ønske. Ved spørgsmål
om aftenens gennemgang, kan Jeppe kontaktes.
4. Status elevtal og økonomi:
Ledelsen sidder med klassedannelse for det nye år og fordeling af
personale. Der prioriteres at bruge tid på at besøge nye elever, så
taktstindplacering bliver korrekt. ASA klasserne bliver samlet til
færre klasser, og berørt personale er indkaldt til dialog om processen. Søjlerne fungerer og udvikler sig, lærerne arbejder på tværs i
alle team. Medarbejderinddragelsen bliver bedre, dørene til ledelsen er åbne og bliver brugt til både gode ideer og konstruktiv kritik. PUR og MED er gode talerør for udviklingen af Maglemosen,
der fremstår som en moderne demokratisk arbejdsplads.
5. Nyt fra AMG:
Handleplan for Social Kapital er godkendt på MED. Der har ikke
været arbejdsskader. Voldsepisoder er faldet med 90%. Personalets arbejde med low arousel virker. Magtanvendelsesregistrering
bliver overholdt, og bliver brugt til læring efterfølgende. Kommunalbestyrelsen ønsker, at alt bliver indberettet og det gør vi.
6. Nyt fra Elevrådet:
Hektor sendte en hilsen. Eleverne har været glade for fødselsdagen, musik og gaven fra Borgmesteren er hængt op efter elevernes ønske.
7. Meddelelser:
Ingen meddelelser.
8. Eventuelt:
Intet fremkom.
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