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Referat:  
 
Bestyrelsen startede med at konstituere sig, med Peter som formand og 
Jens som næstformand. (uændret).  Derudover blev der budt velkommen til 
Mikkel.  
   

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 12. juni 2019: 

Godkendt. 
 

2. Elevrådet: 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder ned en ny form for 
elev/bruger inddragelse. Der er fokus på, at eleverne får en 
stemme med i bestyrelsen. Bestyrelsen ser frem til at høre nær-
mere.  
 

3. Orientering om skoleårets start: 
Den sene indskrivning af elever gør, at forberedelse af nyt skoleår 
har udfordringer for personalet. Derudover har ombygning i år 
også været medvirkende til en atypisk opstart, hvor også forældre 
har bemærket lidt ”knas”. Trods dette var skolestarten efter et par 
uger på plads og personalet har håndteret udfordringerne profes-
sionelt.  
Ledelsen håber, med tiltag af møder med UU-vejledere* og der-
med tidligere indskrivning, at vi kan gøre det bedre næste år, med 
de hensyn der er for ferieafholdelse mv.  
Personaleorienteringen om afskedigelser efter forældremødet den 
29. august 2019 var dårlig timing. Der er forståelse for, at det var 
nødvendigt med hurtig udmelding til personalet, men det gav en 
dårlig stemning, specielt for de nye forældre. Møde med *UU-



www.balle-
rup.dk
 
Side 

2
  
 
 

vejledere planlagt til i morgen den 26. september 2019. Bestyrel-
sen er nysgerrige på, om Maglemosen ikke bliver valgt som ud-
dannelsessted på grund af manglende kendskab eller om beslut-
ningen er taget på et oplyst grundlag om fravalg. Bestyrelsen øn-
sker belysning af forholdet om, at kun 1 af de nye elever i dette 
skoleår er fra Ballerup Kommune. Lolan og Maria vil spørge ind til 
dette opadtil.   
 
 

4. Orientering om af 20 stk. §104 pladser: 
Den formelle godkendelse sker på KB mandag den 30. september 
2019. Skolens ombygning til klargøring af tilbuddet er i gang, så 
vi bliver klar til opstart pr. 1. januar 2020 i de nyetablerede loka-
ler. Ledelsen holder strategidag den 9. oktober 2019 om mål-
gruppe for tilbuddet. Der har allerede været forespørgsel fra nu-
værende elevers forældre, som gerne vil kunne forslå dette til 
sagsbehandler efter endt STU. Det er vigtigt at målgruppe mv. af 
tilbuddet kommer på plads hurtigt.  Personale er blevet bedt om 
at melde tilbage til ledelsen, hvis man har lyst til at arbejde i §104 
tilbuddet, og der er flere, der har indgivet tilsagn herom. Forslag 
om, at vi tilbyder gamle elever plads, da mange stadig udtrykker 
lyst til at være del af UUC Maglemosen. Forslag om, at samar-
bejde med det nye tilbud på Bybjergvej for at give bedst muligt 
tilbud til brugerne på forskellige parametre. Ledelsen har fokus 
på, at få udarbejdet målgrupper mv. så vi kan blive klar og besty-
relsen beder om, at det får første prioritet. Bestyrelsen forslår at 
pjecen for tilbuddet udarbejdes professionelt og med ”liv” på bille-
derne. 
 

 
5. Økonomi 2019 og Budgettilpasning:  

Jeppe uddelte økonomiark, som ikke blev gennemgået på drifts-
kontoniveau, da det vigtige er nedgang i elevtallet, der pr. 1. no-
vember er 69 (68) elever, samt tilkøb af eftermiddagstilbud og fe-
riedage som har været stigende, hvilket viser den budgettilpas-
ning, der har været nødvendig og det underskud der er for 2019. 
Budget 2020 viser et underskud på 1,7 million, der holder sig in-
den for overførselsadgangen på 4% (plus/minus). De budgettil-
pasninger der er i gang, har også indflydelse på 2020-budget, da 
opsigelsesvarsler mv. skal overholdes. Bestyrelsen stiller spørgs-
mål til, om der kan spares på driftkonti med f.eks. efteruddan-
nelse. Overskuddet fra 2018 på 486.000 er brugt på ombyg-
ning/renovering af lokaler til § 104. Personalepleje er sat op med 
25.000 kr. som en ledelsesbeslutning. Ros til terapien for at sælge 
de ydelser de tilbyder og holde fast i fornyelser af bevillinger til 
eleverne.  
Der er nye tiltag i mange kommuner om at sende STU i udbud. 
Det er ikke længere tilbudsportalen, der sørger for frit valg for ud-
dannelsessted. Der er opsat kriterier som transporttid som hindrer 
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uddannelsestilbud at afgive bud. Lolan vil tage denne problemstil-
ling med til KL og beder Jeppe sende en redegørelse for problema-
tikken til videre foranstaltning.  
 

6. Nyt fra AMG: 
Det er blevet tid til Social Kapital igen. Der udarbejdes handleplan 
som vanligt, og medarbejderne informeres på dialogmøde om må-
lingen. Der er udarbejdet PLOV gældende for UUC Maglemosen. 
Personalet er usikre på, om der kommer en tilpasning nr. 2 på 
grund af faldende elevtal. Ledelsen kan ikke give garantier, men 
er i løbende dialog med personalet for at undgå personaleflugt.  

 
7. Meddelelser: 

a. Formanden - intet 
b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter - intet 
c. Medarbejdere - intet 
d. Ledelsen – Merete kan fortælle, at sygefraværet på hele 

skoleområdet er stigende – undtagen på UUC Maglemosen, 
hvilket er meget positivt.  

 
8. Eventuelt:  

Intet.  
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