Bestyrelsesmøde UUC Maglemosen
Onsdag den 19. januar 2022
Kl. 17.00-19.30

UNGDOMSUDDANNELSESCENTER
Maglemosen
Magleparken 1
2750 Ballerup
Tlf: 44 77 61 01

Tilstede: Merete, Elisabeth, Nikolaj, Hanne,
Tanja, Sisse, Maria, Lonnie, Andre, Johan
Fraværende: Jeppe, Daniella
Referent: Tine

Dato: 19. januar 2022

Tlf. dir.: 44 77 61 01
E-mail: tisr@balk.dk
Kontakt: Tine Sørensen
EAN nr.: 5798001598712

Referat:
1. Rundvisning i den nye bygning og præsentationsrunde
Bestyrelsen får en rundvisning i den nye § 103 bygning.
Fra den 1. januar 2022 har vi fået to nye bestyrelsesmedlemmer/kommunerepræsentanter Johan Müller og André Amingsø. Vi laver en præsentationsrunde.
2. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
3. Økonomi/v. Jeppe
Jeppe er fraværende i dag, så Merete informerer kort. Der er overordnet en
rigtig sund økonomi, med et stabilt elevtal.
Der bliver informeret omkring vores målgruppe, det sociale fællesskab,
samt diverse aktiviteter og arrangementer til de nye bestyrelsesmedlemmer.
4. Nyt fra AMR
Merete og Nikolaj orienterer om, at der på MED mødet i dag er blevet evalueret handleplan ud fra den gamle social kapital. Det ser overordnet rigtig
godt ud - den er blevet brugt. Vi er godt tilfredse med den nye social kapital
måling; vi ligger på omkring 4 (det højeste er 5). Det placerer os i de 25 %
bedste grupper. Vi har stadig en udfordring med, at mange medarbejdere

ikke føler sig involveret i beslutningerne. Derudover er der en del på den fysiske APV såsom kulde og lys. Målingen kommer på hjemmesiden og handleplanen bliver præsenteret på et af de kommende bestyrelsesmøder.
5. Meddelelser
a) Formanden: Siiri spørger ind til retningslinjerne ift. Covid-19 og orienterer om en situation i sidste uge, hvor der var nogle misforståelser omkring en udmelding. Maglemosen følger sundhedsstyrelsens
retningslinjer.
b) Forældreorganisationer/kommunerepræsentanter: Johan giver udtryk
for, at han er glad for at være her. Da vi har fået to nye bestyrelsesmedlemmer, er der enighed om, at det er en god ide med en rundvisning på Maglemosen, så snart der bliver åbnet mere op. Kantineåbningen kan kombineres med denne rundvisning.
c) Medarbejdere: Ingen meddelelser.
d) Ledelsen: Elisabeth orienterer om undervisnings og AOSmiljøvurdering. På baggrund af denne evaluering laves der en handleplan ift. hvad der skal ske. Der er sat en undersøgelse i gang. Når
svarerne er samlet, bliver tiltag præsenteret på et fremtidigt bestyrelsesmøde. Kultur og underholdningsministeriet er bl.a. kommet
heraf.
Merete stopper som skoleleder på UUC Maglemosen fra udgangen af
januar, da hun overgår til at være afsnitsleder i PPR. Dette bestyrelsesmøde er dermed sidste møde med Merete. Elisabeth bliver konstitueret skoleleder på Maglemosen.

6. Eventuelt
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