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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 25. september 

2019: Godkendt 
 

2. Elevrådet: Nyt fra arbejdsgruppen: 

”elevrådet” pt. arbejder vi med elevinddragelse og elevindflydelse, 

der hvor medarbejderne i samarbejde med en fra ledelsen skøn-
ner, at det giver bedst mening for eleverne. De traditionelle elev-

rådsmøder var ikke en succes på Maglemosen, dertil er for mange 

af eleverne på et svagt kognitivt funktions niveau. De falder fra. 
De elever som har et kognitivt funktions niveau var ikke interes-

seret i den traditionelle form. Vi har besluttet at koble elevinddra-

gelse og elevindflydelse på aktiviteterne og dette gav bedre me-
ning for mange af vores elever. Der er udleveret et bilag der er 

mere detaljeret.  
 
 

3. Opdatering omkring §104 pladser: 

Opdatering af § 104 pladser. Merete orienterer om, at ledelsen 

gennem TUS samtalerne har drøftet § 104 med flere af vores 

medarbejdere. Der er på nuværende tidspunkt ikke en færdigt 
produkt, man skal se på § 104 som en bro vi bygger imens vi går 

på den. Ledelsen har appelleret til, at de medarbejdere, der gerne 

vil med til at starte et § 104 tilbud op melder sig til den respektive 

søjleleder. Idéen er, at sikre et stabilt indtægtsgrundlag, og at vi 
kan være vores egen fødekæde. Der orienteres om den arbejds-

gruppe fra ASK som allerede er i gang med definere et tilbud for 5 

elever. Processen omkring § 104 er lagt ud til medarbejderne i 
ASK i samarbejde med søjleleder Torben Andersen. Derudover er 
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der allerede nu 3 udefra kommende elever til tilbuddet. Den næ-

ste gruppe der skal i gang er ASF og muligvis i samarbejde med 
ASA.  
Merete orienterer også om udbudsprocessen – UUC-Maglemosen 
har budt ind og det er selvfølgelig vores håb, at vi kommer med i 
udbuddet. Desuden er der udbud i Gribskov kommune, som vi li-
geledes byder ind på. Alt dette i håb om stabilt elevgrundlag. 

 
4. Økonomi 2019:  

Jeppe orienterer om, at det underskud vi havde regnet med i 
2019 er rettet op således går vi ud af 2019 med plus på bundlin-

jen – ca. 200.000 kr. Som det ser ud nu og med et elevtal på 70 

regner vi ligeledes med et overskud på små 400.000 kr. i 2020. 
Endvidere oplyser Jeppe, at vi har fået godkendt vores takster. 
 
 

5. Nyt fra AMG: 
AMG arbejder pt med social kapital målingen. AMG skal ud fra de 
svar der er kommet finde nogle indsats områder som de vil foku-
sere på. Vi drøfter at der er en lille procent del der har krydset af i 
mistrivsel og at det er et vigtigt område, at tage fat på og få be-
lyst. Nikolaj oplyser at han har lavet nogle sammenligninger fra 
2016 og frem – og på spørgsmålet om samarbejde med nærmeste 
leder er der en stigning i positiv retning. Formanden / Peter giver 
udtryk for at han gerne vil have social kapital på som punkt næste 
gang og høre til, hvordan der bliver arbejdet med det. 

 
6. Meddelelser: 

a. Formanden 
b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter: 

Lolan oplyser at ”Specialisterne” har modtaget årets handi-
cap pris. Det er andre ude fra der kan indstille til prisen. 
Lolan vil sende linket til UUC-Maglemosen, hvor vi kan ori-
entere os om, hvordan processen er. 

c. Medarbejdere: 

        Nikolaj spørger ind til loftlift i Ballerup badet i omklæd-

        ningsrummet. Der er lift ude i svømmehallen men ikke inde 

        ved omklædningen. Medarbejderne på UUC-Maglemosen vil     
        gerne kunne tilbyde kørestolsbrugerne at komme i svøm-

        mehallen, hvilke ikke kan lade sig gøre uden loft lift i om

        klædningen. Nikolaj udarbejder en skriftlig henvendelse til 
        Lolan, som hun kan arbejde videre med.     

 
d. Ledelsen: 

       Merete orienterer om at MED udvalget på UUC-Maglemosen 

       er slanket. Vi arbejder nu med et MED bestående af 5 med

       arbejdere og 2 ledelsesrepræsentanter. De 5 medarbejdere 
       skal repræsentere alt personale på Maglemosen. Der har 
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       været en MED arbejdsdag faciliteret af Erik Sassersen fra 

       Ballerup Rådhus og det havde været en rigtig god arbejds
       dag med den nære dialog. Alle gik derfra med en følelse af, 

       at det bliver rigtig godt.  
 

 
7. Eventuelt: Intet fremkom. 
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