
 
 
 

Bestyrelsesmøde UUC Maglemosen 

Onsdag den 10. juni 2020 
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Tlf. dir.: 44 77 61 01 
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1.Godkendelse af referat fra sidst: 
Der er ingen bemærkninger. 
 
 
2.Præsentation / velkommen til ny medarbejder: 
Præsentationsrunde – grundet ny sekretær og Tine præsenterer sig selv. 
 
 
3.Corona og gradvis åbning – hvordan er det gået: 
Elisabeth fortæller, at det er gået rigtig fint. Det har været en lang proces. 
Maglemosen startede ud med nødberedskab, og efterfølgende er der grad-
vist åbnet. Der er sat pavilloner op udenfor med diverse aktiviteter. Medar-
bejdere og elever har klaret det rigtig fint. Der bliver tænkt anderledes og 
kreativt blandt personalet. Der er bl.a. lavet et stort fælles billede, som ta-
ger afsæt i tiden med Corona. Musik er rykket udenfor, med stor succes. 
Personalerummet er det eneste rum som ikke er taget i brug endnu. Der er 
4-5 elever som stadig er hjemme, de særligt sårbare.  
Nikolaj orienterer om, at der vil komme en evaluering af hele perioden med 
Corona.  
Merete nævner, at vi er et område som i hele Corona periode er blevet 
glemt. Det har været svært at finde rundt i instrukser, vi har været udfor-
dret. Det er en stor udfordring at vi både er underlagt undervisningsmini-
steriet, service loven og over det hele sundhedslovgivningen. Vi er en kom-
pleks størrelse. Merete har sendt kritik videre.  
 



www.balle-
rup.dk
 
Side 

2
  
 
 

I forhold til translokation har vi fundet ud af en god plan ift. at få afsluttet 
på en god måde; Translokationen bliver holdt udenfor i telte og bliver derfor 
lidt anderledes i år.  
Mikkel orienterer om hvordan det er gået med hjemmeundervisning.  
De pårørende fortæller hvordan det er gået hjemme.                  
 

 

4.Næste skoleår – elevtal: 
Merete fortæller, at vi har 72 sikre elever, det er en lille stigning/fremgang. 

Det er vores håb, at elevtallet er ved at være stabiliseret. I bedste tilfælde 

kan vi ende på 76 elever. 
ASK og ASA har fået flest nye elever. Det betyder, at vi muligvis kan ud-

mønte de tidsbegrænsede stillinger.  

Der er stadig ikke mange Ballerup borgere på UUC-Maglemosen. Det er ble-

vet problematiseret flere steder.  
Vi har oprettet 3 stillinger ift. beskyttet beskæftigelse; 1 hos rengøringen, 1 

hos pedellerne og 1 i køkkenet. Budskabet skal spredes ift. at Maglemosen 

tilbyder beskyttet beskæftigelse. Hvis det på sigt, bliver en succes, vil vi 
fremsende et oplæg til politisk niveau ift. at oprette § 103 tilbud. 

Elisabeth orienterer omkring § 104 elever, nuværende og nye. Der kommer 

info til personalet den 16. juni på dialogmøde. Vi afventer stadig visitationer 
på flere elever.              
 
 
5.Nyt fra AMR: 
Elisabeth orienterer om handleplan i forhold til Social Kapital. Den er sendt 
til Center MED. I forhold til noget af det ledelsen skulle udarbejde ifølge 
handleplanen, er lavet et ledelsesoplæg/organisationsstruktur, som hænger 
sammen med handleplanen. Det bliver præsenteret på dialogmødet den 16. 
juni.     
 
 
6.§ 104: 
Se punkt 4.   
 
 
7.Åbningstider nyt skoleår: 
Merete informerer om udbudsrunden og åbningstider. Vi har været nødsa-
get til at tilpasse åbningstiden i forhold til udbuddet. Vi har haft for mange 
STU timer. Det betyder, at vi fra nyt skoleår skal lukke kl. 16.00.  
 
 
8.Meddelelser: 
 

a) Formanden: ingen meddelelser.   
 

b) Forældreorganisationer/kommunerepræsentanter: ingen meddelelser.   
 

http://www.ballerup.dk/
http://www.ballerup.dk/


www.balle-
rup.dk
 
Side 

3
  
 
 

c) Medarbejdere: Mikkel fortæller, at der har været positive tilbagemel-
dinger på åbningstiden.  

 
Nikolaj; vil høre hvordan det går med vores forespørgsel vedr. lift til 
elever i svømmehallen. Lolan fortæller, at der ikke har været midler 
til det i indeværende budget år. Det er på som budget ønske i 
2020/2021.   

 
d) Ledelsen: Peter er med på sidste bestyrelsesmøde i dag. Merete tak-

ker for det gode samarbejde.   
 
 

9. Eventuelt: 
Når der skal planlægges nye mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder 
kan kommunalfolket ikke følgende datoer: 19/8, 28/10, 16/12.  
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