Bestyrelsesmøde UUC Maglemosen
Onsdag den 4. november 2020
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Tilstede: Mette, Lolan, Maria, Hanne, Søren, Merete, Elisabeth, Jeppe, Mikkel, Nikolaj
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Referent: Tine

Tlf. dir.: 44 77 61 01
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Kontakt: Tine Sørensen
EAN nr.: 5798001598712

Referat:
Bestyrelsen startede med at konstituere sig, med Hanne som formand, Søren som næstformand, samt Mette som suppleant.
1. Godkendelse af referat fra sidst:
Der er ingen bemærkninger.
2. Orientering om skoleårets start:
Elisabeth fortæller, at vi siden i sommers løbende har justeret ift. Covid-19.
Det har været en god start trods udfordringer. Vi retter os efter de gældende regler fra Ballerup Kommune.
Merete; vi får meget sent besked om nye elever, hvilket skal ligge før sommerferien. Betingelserne i forhold til at forberede sig på modtagelsen af nye
elever for personalet, bliver for ringe, når visiteringerne kommer så sent.
Merete ønsker, at gruppe og personalefordelingen skal være på plads inden
sommerferien, samt at finde en model, hvor personalet kan få lov at være
så forberedte som muligt.
Videre drøftelse af visitering og visiteringens struktur. Der bliver snakket
om at den sene indskrivning er en tilbagevendende problematik og noget
der skal forbedres.
3. Økonomi gennemgang /v. Jeppe:
Situationen før sommerferien var, at der kun var indmeldt 62 elever, hvilket
resulterede i en reducering af vores udgifter til bl.a. løn som var baseret på
80 pladser. Efter sommerferien var der heldigvis en tilgang af elever som
gjorde, at elevtallet nu er på 76 elever. Bundlinje er derfor positiv og hvis
elevtallet holder stik året ud, så vil det betyde en mindre udgift på 4,0 mio.
kr.

Da de decentrale institutioner kun kan overføre 3% mellem regnskabsårene
betyder det, at der skal bruges 2,9 mio. kr. inden udgangen af 2020.
Der er derfor nedsat en række udvalg for at sikre en god inddragelse af
medarbejderne, som har resulteret i en række forslag til udbygning af bl.a.
kantine og udearealerne på Maglemosen. Det er taget op i MED-udvalget,
hvor de indkomne forslag er blevet prioriteret.
Der bliver uddelt økonomiark, hvor Jeppe gennemgår prioriteringslisten. Alle
i bestyrelsen mener, at det er gode prioriteringer. Nikolaj spørger vedr. indgang til ASA 2, hvor der var et ønske om særskilt vindfang. Projektet kom
ikke med på listen, men tages med i vedligeholdes budgettet 20/21. Jeppe
orienterer om, at der er søgt flere fonde ift. udearealerne, men vi har endnu
ikke fået svar på dette.
4. Kvalitetsstandard § 103:
Elisabeth orienterer kort om succesen af vores § 104 tilbud. Vi har pt. 3 elever tilknyttet vores § 104, hvor vi har fået lavet skånejobs på UUCMaglemosen til dem. Det er meningsfulde arbejdsopgaver for de 3 unge
mennesker. Dette afsted kom, at vi har haft drøftet muligheden for et § 103
tilbud.
Elisabeth fortæller lidt om, hvordan arbejdet og hverdagen ser ud for de 3
elever i skånejob. Andre muligheder for beskæftigelsestilbud til andre unge
på UUC-Maglemosen opstår, når vi ser hvad de enkelte elever kan.
Jeppe tilføjer, at § 103 stadig er i støbeskeen, også ift. de fysiske rammer.
Det handler om 20 pladser, som vi skal have godkendt i kommunalbestyrelsen. Nikolaj fortæller om egne og medarbejdernes oplevelser. Det giver god
mening ift. hvad vi kan tilbyde vores elever inden for Maglemosens rammer.
Alle i personalegruppen synes godt om ideen. Merete nævner, at det handler om at have et fællesskab, hvor vi trækker aktiviteter ind som understøtter det vi er - en uddannelse/skole for voksne mennesker.
Der er udarbejdet en kvalitetsstandard, hvor tilbuddet er beskrevet. Bestyrelsen skal godkende, at vi arbejder videre med det. Bestyrelsen er enige
om, at vi arbejder videre med et § 103 tilbud. Bilaget (Kvalitetsstandard for
§ 103) var ikke vedlagt. Det sendes sammen med referatet.
5. Corona - hvor er vi nu:
Merete fortæller, at alt er gået fint, vi har været glade for Ballerup Kommunes hotline. Trods en smittet medarbejder og en smittet VBT chauffør, var
der ingen smittede blandt de elever og personale som blev hjemsendt og
testet i forbindelse med dette. Sundhedsforanstaltninger virker og det skaber ro. Nikolaj; vi har hele tiden haft mundbind/visir på i den tætte kontakt
med eleverne, nu er det blot blevet skærpet. Elisabeth tilføjer, at det har
været nye vaner at indlære for eleverne, men de tager det til sig.

www.ballerup.dk
Side

2

6. Nyt fra AMR
Merete orienterer om Social Kapital. Den er netop er afsluttet og vi afventer
resultatet. På baggrund af dette, bliver der udarbejdet en handleplan. Merete er kritisk over for målingen, og mener at vi bruger for mange ressourcer på det i Ballerup Kommune. Det er de samme resultater og det rykker
sig for lidt. Nikolaj tilføjer, at der kan arbejdes med handleplanen, men ikke
resultatet/målingen. Elisabeth mener, at udfordringen ligger i, at folk har
forskellige måder at læse og forstå spørgsmålene på. Når resultatet kommer, bliver det sendt til bestyrelsen.
7. Meddelelser:
a) Formanden: ingen meddelelser
b) Forældreorganisationer/kommunerepræsentanter: Maria; forældreforeningen er ved at lukke ned, men Maria bliver siddende i bestyrelsen for DH (danske handicaporganisationer). Lolan orienter om, at
der nu er bevilliget penge til lifte i omklædningsrummet i Ballerup Badet. Familieomklædningsrummet er endnu ikke bevilliget.
c) Medarbejdere: Mikkel; siden sidst er der opstået digitale streaming
fredags cafeer ift. at holde afstand, hvilket er en succes.
d) Ledelsen: Elisabeth orienterer om Dialogmødet den 3. november. Det
blev holdt på en helt ny måde, med virtuelle fremlæggelser om den
gode historie. Mens fremlæggelserne var i gang, kunne der stilles
spørgsmål. Elisabeth fortæller om undervisningsmiljøvurdering, hvor
der er blevet nedsat en gruppe af elever og medarbejdere. Gruppen
skal sammen udarbejde en handleplan på baggrund af de svar de får
ind fra eleverne. Derudover er der kommet en forespørgsel fra 2 elever, som gerne vil holde et oplæg for bestyrelsen omkring deres daglige arbejde i receptionen. Det bliver sat på som første punkt på næste bestyrelsesmøde.
Merete orienterer om et forslag fra MED. Der skal tages stilling til om
Maglemosen skal holde helt lukket i uge 28, hvor der er meget få elever. Dermed kan uge 31 blive en forberedelsesuge. Det betyder, at vi
kan have 3 feriehold hen over sommeren. Det vil gå som en gratis
uge i feriepakken. Mette mener, at det kan skabe udfordringer for
nogle familier. Punkt bliver sat på dagsorden for næste bestyrelsesmøde, hvor der skal holdes en afstemning.
8. Eventuelt:
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