UNGDOMSUDDANNELSESCENTER
MAGLEMOSEN

REFERAT
6. møde år 2016 - 2017

Magleparken 1
2750 Ballerup
Tlf. 44 77 61 01
Fax 44 66 60 72
Mail maglemosen@balk.dk
Dato: 15. juni 2017
referent: sst

Bestyrelsesmøde på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen
Onsdag d. 7. juni 2017 fra kl. 17.30 – 20.00
Deltagere fra bestyrelsen:
Anne-Mette Høier
AMH
Daniella Mikkelsen
DM
Peter S. Christiansen PC

Carsten Munkholm
Maria Assov

CM
MA

Afbud: Lolan Ottesen, Marie Kielberg-Bæk
Øvrige deltagere: Merete Trier Frederiksen (MTF), Daniel Lauridsen (DL) Susan
Steinhauer (SST) referent
Forkortelser: Maglemosen = MM
Mødeleder: Carsten M.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 5. april 2017
Referatet blev godkendt og lægges på hjemmesiden.
3. Elevrepræsentant
Intet nyt
4. Orientering fra AMG. Handleplan – social kapital
DL: Handleplanen er revideret og godkendt. Den blev omdelt til bestyrelsen.
Ledelsen bruger handleplanen som redskab i dagligdagen. Til efteråret kommer der en
ny måling af Social kapital. Det forventes, at der er sket en udvikling siden sidst.
På fælles personalemøder er der fremover indført dialogmøder.
Ledelsen har udarbejdet fordelingsnøgle af ressourcerne i de enkelte grupper. Det
giver en god forståelse blandt medarbejderne. De nye takster er blevet lettere at
forstå og mere gennemskuelige.

5. Ledelsens forventninger til elevtal for skoleåret 2017/18
Der er budgetteret med 80 elever pr. 1. august 2017. På nuværende tidspunkt er der
75 elever indskrevet, og der er enkelte på vej. Det medfører en nedgang på ca. 10
pct. i forhold til sidste skoleår. Det var forventet og budgettet er tilpasset. Hvis der
indskrives flere elever udover det budgetterede, skal der ansættes mere personale.
MF nævnte, at MM har en stor opgave med at få rettet op på tilgangen af elever. Der
er allerede igangsat tiltag i det forløbne år, som gerne skal vise resultat.
STU uddannelsen er grundstenen på MM. Der kommer også 10. klasses elever i år, og
der tilbydes et 4. år (OBT) til de elever, hvor det vil give god mening. Det ekstra år
kan tilkøbes via Maglemosens Kompetencecenter.
Bestyrelsen drøftede den generelle nedgang i elevtallet. En af årsagerne er, at flere
kommuner selv kan løfte en del af opgaverne.
Det har heldigvis vist sig, at den nye Søjleopdeling af grupperne giver en god dynamik
og udvikling for personalegruppen.
6. Økonomiopfølgning ultimo april 2017 (bilag eftersendt)
DL orienterede bestyrelsen om status på økonomien ultimo maj 2017. Indskrivningen
til det nye skoleår er endnu ikke afsluttet. Takstindtægterne skal justeres, hvis der
kommer færre/flere elever. De forventede indtægter i Terapien er nedjusteret. Der
har manglet en ergoterapeut i en periode. Der er nu ansat en ny medarbejder, så
terapien arbejder igen med fuld bemanding.
Omegnssamarbejdet har tidligere været på besøg på MM. De bliver inviteret igen til
efteråret.
7. Bløde værdier (drøftelse i bestyrelsen)
På temadagen d. 10. juni skal medarbejdere og ledelse i fællesskab definere og
fastlægge de værdier, der skal danne grundlag for arbejdet på MM.
CM nævnte, at værdier kun har mening, hvis der arbejdes med dem. Ordentlighed er
en vigtig værdi, som bestyrelsen har bemærket, at ledelsen udviser. Det samme
gælder fokus på Social kapital.
MF forklarede bestyrelsen at når kerneopgaven er på plads i dagligdagen, skal
medarbejderne have mulighed for at udvikle projekter til det videre arbejde med
eleverne. Til det projekt bliver der afsat en pulje. Ledelsen har fokus på at blive bedre
til facillitering.
8. Bevægelsesaktiviteter på UUC Maglemosen samt samarbejde med andre
Punktet udsættes til næste møde, når LO deltager.
9. Diverse ombygninger
Ledelsen har forskellige tiltag på vej. Der har været mange overvejelser det sidste
halve år hvor der arbejdes med den videre udvikling af undervisningen .
Ombygningerne er drøftet i MED – udvalget på sidste møde.

Der etableres bl.a. et kompetencecenter, hvor kommunikationsmedarbejderne og
lærerne indgår i arbejdet. I Grønnemosen etableres 8 solist rum. Lærerne skal fra
næste skoleår indgå i tværgående funktioner, så eleverne kan få mere individuel
undervisning enten enkeltvis eller i mindre grupper. Det betyder, at lærerne trækkes
ud af de klasser, de ellers har været tilknyttet. Målet er at få udnyttet ressourcerne
mere optimalt, så de elever, der har behov, får et bedre fagligt indhold i
undervisningen.
Der skal et stærkt team til solisterne, kvaliteten skal optimeres. ASA 2 flytter over i
hovedbygningen. Tre faglokaler bliver etableret inden næste skoleår - til dansk,
matematik og krea. Der etableres en elevreception til arbejdstræning, og gårdmiljøet
ved hovedindgangen bliver renoveret. De øvrige gårdmiljøer skal gøres tilgængelige
for kørestolsbrugerne.
Større viden om de tilbud, der nu er på Maglemosen, skal udbredes til alle
interessenter. Der bliver udbudt Workshops for bosteder, forældre m.v. i bl.a. de IT
redskaber, eleverne benytter i dagligdagen.
10. Meddelelser fra:
a. Formanden
CM stopper i bestyrelsen og takkede af for mange gode år med bestyrelsesarbejdet.
b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter
Intet
c. Medarbejdere
Intet
d. Ledelse
DL orienterede fra ASA’s fagsøjlemøde, hvor personalet har foreslået, at der laves
flere tværgående aktiviteter mellem grupperne. De elever, der kan indgå i dette, skal
f.eks. have botræning, madlavning m.v.
9. Eventuelt
Intet
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 27. september 2017
Referent
Susan Steinhauer

