
 

 

 

Bestyrelsesmøde på UUC Maglemosen 
Onsdag, den 31. januar 2018 

Kl. 17:15 – 20:00 
 
 

 
Tilstede: 

Lolan Ottesen, Peter Sædder Christiansen, Jens 
Elgum, Hektor Ditlev Elgum, Sussie Wandel, Me-
rete Trier Frederiksen, Daniel Lauridsen 

Afbud: 
Daniella Mikkelsen, Anne-Mette Høier, Maria Lun-

dahl Assov. 

 

UNGDOMSUDDANNELSESCENTER 

Maglemosen 

 
Magleparken 1 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 6101 
Aftentelefon 44 77 61 24  

  

 

Dato:  1. februar 2018  

 

Tlf. dir.: 44 77 61 01 

E-mail: cfrs@balk.dk 

Kontakt: Charlotte Førster 

EAN nr.: 5798001598712 

 

 

 

 
 

 
Referat:  
  

1. Status på byggeri. 
Stor tilfredshed med de nye faciliteter. Under dette punkt, blev 
den medsendte oversigt over udgifter på byggeri og layout på 
regnskab gennemgået. Beslutning medtages under punkt 6. 
Jens ønsker, at Kommunalbestyrelsen v/ Lolan og Sussie under-
søger en præcisering af Styrelsesvedtægten og få af-/bekræftet 
ansvarsfordeling. Endvidere ønskes afklaring på, hvilken form for 
bestyrelse Maglemosen er og hvad ” indstiller” betyder for besty-
relsen. Jens ønsker at bestyrelsen fremadrettet arbejder med for-
retningsorden. Punktet tages op på næste møde.  
 

2. Velkommen til Sussie Wandel ( og Lolan igen) 
Kort præsentationsrunde.  
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 6. december 2017 
Referatet godkendt. 
 

4. Nyt fra elevrådet 
Elevrådet har fået forespørgsel om kaffemaskine til elever (ele-
verne får nu kaffe fra personalets maskine, som de ikke synes 
smager godt). Spørgsmålet er lige nu i høring i alle klasser.  Fa-
stelavn afholdes 8. februar. Skolen deltager også i år på Sølund. 
Døråbner i slusen. Status er, at pedel sammen med tømrer er i 
gang med tegninger, da det kræver en ændring i bygningen. Når 
disse er på plads, kan der udregnes pris for opgaven. Bestyrelsen 
orienteres, når dette er på plads.  
 

5. Nyt fra AMG 
Handleplan har været behandlet i MED og uddeles derfor først på 
mødet. Handleplan 2018 skal på dialogmøde (personalemøde) og 
skal derfor evalueres i MED/AMG. De 2 bilag bliver samskrevet til 
1 bilag. Dette fremlægges på for bestyrelsen på næste møde med 
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status og sammenligning. Skærpet retningslinjer for medicinhånd-
tering skal udarbejdes for Maglemosen i et samarbejde med sund-
hedsudvalget og kommunens konsulent.  
 

6. Status elevtal og økonomi 
Regnskab 2017 samt budget 2018 blev gennemgået.  Jens ønsker 
et mere professionelt layout med øget rapportering. Der udarbej-
des en ny rapport med budget og forbrug 2018 til næste møde.  
Ønske om at se en ressourcefordeling på personalet (lærere, pæ-
dagoger, assistenter mv.)- og i de enkelte teams. Bestyrelsen 
lægger vægt på, at Maglemosen fremstår med stor faglighed og 
engagement i alle personalegrupper. Bestyrelsen udtrykker ønske 
om, at den faglige læring bliver udvidet og fastholdt, med en per-
sonalegruppe, der ikke går i stå og personale der ønsker at efter-
uddanne sig.  Bestyrelsen ønsker at inddrages i tilpasning af res-
sourcebehov.  Ligeledes ønskes, at fastholdelse og kontinuitet af 
team med godt samarbejde.  

 
7. Meddelelser 

a. Formanden – intet nyt 
b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter – intet 

nyt 
c. Medarbejdere – Medarbejderne har ønske om Terapihund. 

Skriftligt materiale blev uddelt på mødet. Dette gennemlæ-
ses til næste gang,(fremsendes med mødeindkaldelsen til 
næste møde) og bestyrelsen er umiddelbart positivt stemt 
for en forsøgsperiode. Bestyrelsen ønsker forslag til praksis 
til næste møde.  

d. Ledelsen – Maglemosen fylder 50 år den 2. maj 2018. Be-
styrelsen sætter x i kalenderen. Borgmester inviteres af Me-
rete. Elevråd inddrages i planlægningen og program fore-
lægges på næste møde.  

 
8. Eventuelt  

Liste med bestyrelsens sammensætning pr. 1. januar 2018 uddelt.  
 


