Bestyrelsesmøde på UUC Maglemosen
Onsdag, den 29. januar 2020
Kl. 17:00 – 19:30

DOMSUDDANNELSESCENTER
Maglemosen
Magleparken 1
2750 Ballerup

Til stede: Jeppe, Jens, Peter, Lolan, Merete, Nikolaj, Mikkel, Mette og Elisabeth

Aftentelefon 44 77 61 25
Dato: 31. januar 2020

Afbud: Maria og Sussie
Referant: Elisabeth

Tlf. dir.: 44 77 61 01
E-mail: cfrs@ballk.dk
Kontakt: Charlotte Førster
EAN nr.: 5798001598712

Referat:
Mødet bliver indledt med præsentation og efterfølgende bekendtgør Jens, at
han træder ud af bestyrelsen, da hans søn ikke længere er tilknyttet UUCMaglemosen og jf. forretningsorden for bestyrelsen træder Mette ind i posten som næstformand i bestyrelsen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. december 2019:
Der er ingen bemærkninger.
2. Ferieplan for skoleåret 2020/2021: ferieplan vedhæftes til
godkendelse. Mikkel spørger om den 22 maj er en feriedag for alle
på Maglemosen. Det er det. Skolen har lukket den dag.
3. Opdatering omkring §104 pladser: Indledes med et kort oprids
af hele processen og frem til, hvor vi er nu. Merete orienterer om,
at den ASK gruppe der er i gang nu, er kommet godt fra start. Det
har været en god medarbejder proces. Der er store forventninger
til, at det ligeså stille og roligt kan vokse. De medarbejdere der er
koblet på nu er meget arrangerede.
4. Økonomi: Regnskab 2019 samt budget 2020:
Jeppe orienterer om, at regnskabet for 2019 ser bedre ud end vi
frygtede. Vi har haft nogle opsigelser og de slår igennem på regnskabet. Vi har lidt gode penge i forhold til f.eks. Sølunds festival,
men der har også været udgifter i forhold til IT udstyr. Alt i alt en
pæn balance. Budget 2020 bliver gennemgået på næste bestyrelsesmøde.

5. Nyt fra AMG: Handleplan Social Kapital
Merete orienterer om handleplanen, som AMG har udarbejdet omkring social kapital målingen, samt evalueringen af sidste års
handleplan. AMG har udvalgt nogle indsats områder, der skal arbejdes med løbende hen over hele skoleåret, således at handleplanen bliver et levende dokument. Indsatsområderne er udvalgt
på baggrund af besvarelserne i målingen.
6. Ny MED organisering
Merete orienterer om, at vi nu er gået fra gamle MED struktur
over i ny MED organisering. Den gamle MED organisering var et
meget stort MED-udvalg, og derfor valgte ledelsen, at følge rådet
fra Hoved-MED, om at slanke MED, for derigennem at få dynamiske møder med dialoger, hvor det er muligt, at komme mere i
dybden. Merete fortæller endvidere, at medarbejderne i starten
var skeptiske over denne slankning – men efter arbejdsdagen
med konsulenten fra Ballerup Rådhus Erik Sassersen var alle
glade og glædede sig til at komme i gang med den nye struktur.
Nikolaj oplyser, at der er blevet drøftet i MED om Erik Sassersen
skal komme på UUC-Maglemosen og holde et oplæg om MED.
7. Meddelelser:
a. Formanden: ingen meddelelser
b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter:
Lolan fortæller, at henvendelsen fra Nikolaj / UUC-Maglemosen
vedr. lift anordning i svømmehallen er sendt til behandling.
Lolan fortæller, at hun gerne vil bringe sagen op i handicaprådet. Hvilke alle synes er en god ide.
c. Medarbejdere:
Mikkel fortæller om pony besøget, og at det var en stor succes
for mere 40 elever på UUC-Maglemosen. Elisabeth fortæller, at
der blev taget billeder, som blev lagt på INTRA. Mikkel fortæller
om TV-Lorry og deres interesse for pony-besøget.
Mikkel fortæller om holdtræningen med fysioterapeuterne, hvor
de har hold på tværs af hele skolen. Den er fantastisk. Der er
stor ros til terapeuterne fra medarbejderne. Eleverne er glade
for træningen.
Mikkel fortæller også om et visionært punkt – at der er medarbejdere, der har brainstorme på udvikling og fremtid – herunder
et § 103 tilbud som er beskyttet beskæftigelse. Dejligt med
konstruktive forslag.
d. Ledelsen: ingen meddelelser
8. Eventuelt: Ny adresseliste for bestyrelsen udsendes med mødet.
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