Bestyrelsesmøde UUC Maglemosen
Onsdag den 25. maj 2022
Kl. 17.00-19.30

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

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

Dato: 25. maj 2022

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

Referat:
Præsentationsrunde
Vi laver en kort præsentationsrunde. Helle er ny i bestyrelsen, i og med at
Elisabeth er blevet konstitueret skoleleder.
1. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
2. Budget gennemgang og takst forklaringer/v. Jeppe
Jeppe gennemgår hvordan Maglemosen er takst sammensat.
Som takstfinansieret institution er vores økonomi 100% afhængig af elevtallet.
Taksterne er baseret på den normering som den enkelte elev har brug for.
1:2 taksten er standardtaksten, hvilket vil sige 2 elever til en medarbejder.
Maglemosen tilbyder både lavere (1:4) og højere (1:1½ & 1:1) takst ud fra
visitationsudvalgets vurdering af det konkrete behov.
Maglemosens budget tilpasses løbende ud fra det faktiske månedlige elevtal.
Elevtallet er lige nu 90 fuldtidspladser fordelt på de 4 takster pr. 01.08.22.
Ferietilbud og terapien ligger ud over vores standardtilbud, som kommunerne har mulighed for at tilkøbe ekstra. Udbud af STU kan påvirke vores
økonomi meget. Vi er konkurrencedygtige ift. øvrige tilbud, men vi er en
smule dyrere end nogle andre STU’er, da vi bl.a. har længere åbningstider.
Det var noget som mange kommuner i sin tid efterspurgte, så de pårørende
kunne nå hjem fra arbejde og hjemkommunerne derved undgik ekstra udgifter til pasning m.v. Det er dog noget som er en udfordring ifm. udbud,
som hovedsagelig kigger på pris.

Maglemosen har en god balance mellem pris og ydelse. Normering gør at vi
løbende tilpasser os de unges behov og derfor kan hjælpe elever som andre
STU’er ikke kan. Vi har derfor set en stigning i antallet af visterede elever i
de senere år.
Jeppe orienterer om Maglemosens budget 2022 som det ser ud pt. og gennemgår de forskellige udgifts poster; 91 procent går direkte til løn, løndelen
er derfor den styrende. Efteruddannelse er også en større post, som der er
sat midler af til, da vi prioritere fagligheden højt. Der ses også stigende udgifter til energi som p.t. er indregnet med 45% flere udgifter til el og 1-2%
på fjernevarmen.
Fys-/Ergoterapien er en tilkøbsydelse, som skal hvile i sig selv; vi regner
med at der kommer indtægt ind på 3 millioner, hvilket har resulteret i en
udvidelse med én stilling i personalegruppen.
Maglemosens bundlinje i 2022 er p.t. et overskud på 2,5 millioner, på grund
af det stigende elevtal pr. 1. aug. 2022. Pengene skal finansierer de medfølgende ansættelser til efter sommerferien. Året forventes derfor at ende i
balance.
3. Nyt fra AMR
Daniella fortæller, at der er generelt færre voldsregistreringer og arbejdsskader. Lidt hængepartier ift. Social Kapital handleplanen. Vi har tid til at
lave en ordentlig handleplan og implementering heraf, da det strækker sig
over 2 år. Nikolaj fortæller, at der løbende bliver lavet tiltag på baggrund af
arbejdsmiljø gruppens arbejde, der er mange udkast som bliver hørt.
Daniella; der bliver lavet en graviditetspolitik, som pt. er i gang med at
blive udformet. Der skal udarbejdes en APV ift. de gravide med individelle
procedure. Ole og Daniella er blevet genvalgt og fortsætter arbejdet i AMR.
4. Meddelelser
a) Formanden: Hanne orienterer om, at dette er sidste møde inden
sommerferien. Der vil være valg af pårørenderepræsentanter til bestyrelsen på første pårørende og elev/brugermøde den 1. september.
b) Forældreorganisationer/kommunerepræsentanter: ingen meddelelser.
c) Medarbejdere: Nikolaj orienterer om, at unge mennesker udefra fortsat bruger vores udearealer/faciliteter. Vagtfirma og SSP er inde
over. Vi har taget problematikken op igen, da det ikke er hensigtsmæssigt for vores unge (de putter cigaretskodder mv. i munden). Johan siger, at Ballerup Kommune pt. skal spare en del penge, hvilket
også vedrører vores område ift. tiltag.
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d) Ledelsen: Elisabeth fortæller om besøget af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrans Theil og Ballerup kommunes borgmester. Rigtig fint besøg. Meget nærværende og spørgende minister.
Hun var rundt at hilse på elever med kommunikationsudfordringer,
elever med autisme og i køkkenet.


Elev tilgang
Helle orienterer. Vi lander på omkring 62 STU elever og pt. 2
ledige pladser. Vi har venteliste.



Ny elevorganisering på Maglemosen
Elisabeth fortæller om den nye organisering. Helheldsperspektiv kontra diagnose. Vi kigger på vores fysiske miljø og
ser bl.a. på hvad vi kan tilbyde vores udfordrede unge kørestolsbrugere. Ungdomsmiljøet på Maglemosen skal komme
mere i spil. Søjlerne/grupperne kommer til at hedde blå,
hvid, grøn og gul linje.
Der bliver sendt nyhedsbrev ud til alle forældre (dette skal
også sendes til bestyrelsen) og hjemmesiden bliver opdateret.



UMV elever
Der er lavet en ny måling, hvor der har været 33 procent besvarelse. Vibe og Bent har omsat det sammen med et udvalg
af elever og medarbejdere som har afholdt udvalgsmøder.
De unge efterspørger ungdomsmiljø, fælles aktiviteter, brug
for hjælp til at etablere venskaber. De unge kommer med
gode ideer til tiltag. Der skal laves et tværgående elev- og
borgerråd. Samt skal der arbejdes med spørgeskemaerne,
da det kan være en udfordring for nogle af de unge.
Kultur og underholdningsministeriet bliver nævnt. I dag er
der afholdt mini musikfestival - Nikolaj fortæller lidt om dagen.



Fronter pårørende/kommunikation
Helle orienterer om, at vi er i gang med en proces, hvor alle
forældre/pårørende og bosteder skal have adgang til Fronter.
Målet er, at det er fuldt implementeret i løbet af næste år.

5. Eventuelt
Bestyrelsen snakker om, at der skal være flere oplæg fra de unge på bestyrelsesmøderne. Hvis der skal være elevrepræsentanter med på bestyrelsesmøderne, så er spørgsmålet under hvilken form.
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Bestyrelsen er enige om, at Maglemosens kommunikationsvejleder Vibe skal
holde et fagoplæg om bl.a. fagtermer på et af de kommende bestyrelsesmøder.
Vigtige datoer:



Valg til bestyrelsen og pårørendemøde den 01.09.22
Pårørendemøde - arrangement med temaoplæg den 02.02.23
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