Sag nr. 19/11302

Vedtægt for styrelsen af
Egedal Kommunes
Ungdomsskole
Ung Egedal

Egedal Kommune
Center for Skole og Dagtilbud
August 2019
Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 Formål
Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg
Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed
Kapitel 4 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser og opgaver
Kapitel 5 Ungdomsskolens leder
Kapital 6 Elevråd
Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag:
Beskrivelse af ungdomsskolens virksomhed

Kapitel 1
Formål
§1
Styrelsesvedtægten er fastsat i henhold til Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler nr. 438 af
8.maj 2017 samt Bekendtgørelse om ungdomsskoler nr. 1279 af 13.november 2015.
Ungdomsskolebestyrelsen har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt bestyrelsen i
henhold til Lov om Ungdomsskoler inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, som
fastsættes af kommunalbestyrelsen.
De nærmere regler for Egedal Kommunes styrelse af Ungdomsskolen, Ung Egedal, fremgår af
denne styrelsesvedtægt. Beskrivelse af Ungdomsskolen, Ung Egedals tilbud fremgår sidst i
denne vedtægt.
Kapitel 2
Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg
§2
Stk.1:
Ungdomsskolebestyrelsen består af otte medlemmer:
1 repræsentant fra Byrådet
1 repræsentant fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder
arbejdsmarkedets parter
2 medarbejderrepræsentanter fra Ung Egedal, heraf én medarbejderrepræsentant valgt blandt
medarbejderne på Egedal 10. klassecenter.
2 elevrepræsentanter. Èn elevrepræsentant vælges blandt eleverne i 10. klassecentret og én
repræsentant blandt eleverne i ungdomsskolen.
2 forældrerepræsentanter. Èn valgt blandt forældre til elever i 10. klassecentret og én forældre
valgt blandt distriktsskolebestyrelserne.
Der vælges en stedfortræder for hver repræsentant i bestyrelsen.
Stk.2:
Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i dennes
møder uden stemmeret.
Stk.3:
Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke overvære
behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.

§3
Stk 1:
Repræsentanter for Byrådet samt stedfortrædere vælges af Byrådet. Repræsentanter for
organisationerne og deres stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige
organisationer.
Distriktsskolebestyrelserne indstiller til Byrådet en fælles kandidat som forældrerepræsentant
til Ungdomsskolens bestyrelse.
Stk.2:
Medarbejderrepræsentanter og stedfortrædere vælges ved, at ungdomsskoleinspektøren
indkalder samtlige medarbejdere til en fælles valghandling. Valget sker ved almindeligt flertal.
Stk.4:
Valg af medarbejderrepræsentanter og stedfortrædere finder sted hvert andet år.
Stk.5:
Valg af elevrepræsentanter og stedfortrædere finder sted hvert år.
Stk.6:
De i § 3, stk. 1 nævnte repræsentanter vælges snarest muligt efter hvert kommunalvalg.
Stk.7:
Forældrerepræsentanten fra 10. klassecentret vælges efter en procedure svarende til
skolebestyrelsesvalg i distrikterne, jvf. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Egedal Kommune,
bilag 7.
§4
Stk. 1
På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer af de i
§2, stk.1. nævnte repræsentanter formand og næstformand. Valget sker ved almindeligt
flertal.

Kapitel 3.
Ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed
§5
Stk. 1:
Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.

Stk. 2:
Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem.
§6
Når et medlem er forhindret i at deltage i et ungdomsskolebestyrelsesmøde, kan formanden
indkalde stedfortræderen efter nærmere retningslinjer fastsat i ungdomsskolebestyrelsens
forretningsorden.
§7
Stk. 1:
Ungdomsskolebestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden, eller når tre af
ungdomsskolebestyrelsens medlemmer ønsker det.
Stk. 2:
Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§8
Stk. 1:
Formanden indkalder til møde med mindst 10 dages varsel.
Stk.2:
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en
dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det
meddeles formanden senest 8 dage før mødet holdes.
Stk. 3:
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.
Stk. 4:
Formanden – og ved dennes forfald næstformanden, leder ungdomsskolebestyrelsens møder.
§9
Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
§10
Medlemmerne kan kun deltage i ungdomsskolebestyrelsens afstemninger, når de er til stede.
§11
Stk. 1:
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2:
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§12
Stk. 1:
Der føres en protokol over ungdomsskolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen
anføres, hvem der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af
deltagerne.
Stk. 2:
Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger - i kort form - tilført protokollen og
medsendt ungdomsskolebestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Stk. 3:
Ungdomsskoleinspektøren er ungdomsskolebestyrelsens sekretær og sikrer, at ungdomsskolebestyrelsens protokol bliver ført.
Stk. 4:
Befordringsgodtgørelse, diæter m.m. til bestyrelsens medlemmer besluttes i henhold til lov om
kommunens styrelse samt økonomiudvalgets beslutning.
§13
Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Kapitel 4
Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser og opgaver
§14
Stk. 1:
Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser og opgaver er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om
ungdomsskoler nr. 438 af 8.maj 2017 samt Bekendtgørelse om ungdomsskoler nr. 1279 af 13.
november 2015.
Stk. 2:
Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder, indenfor den af Byrådets fastsatte beløbsramme, budget
for Ung Egedals virksomhed.
Stk. 3:
Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger plan for Ung Egedals virksomhed på baggrund af den i
stk. 2 angivne beløbsramme.
Stk. 4:
Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til økonomiudvalget om ansættelse af
ungdomsskoleinspektører.
Stk. 5:
Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til centerchefen i Center for Skole og Dagtilbud om
ansættelse af afdelingsledere, souschefer eller viceungdomsskoleinspektører.

Stk. 6:
Ungdomsskoleinspektøren afgiver indstilling til ungdomsskolebestyrelsen om ansættelse af
personale i heltidsstillinger.
Stk. 7:
Ungdomsskoleinspektøren ansætter øvrige medarbejdere i ungdomsskolen.
Stk. 8:
Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til Byrådet om udvidelse af
Ungdomsskolens tilbud, jvf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, §3, stk. 2 og 3.
Stk. 9:
Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og indstille til Byrådet om alle spørgsmål der
vedrører Ung Egedal.
Kapitel 5
Ungdomsskolens leder
§ 15
Stk 1:
Ungdomsskolens leder (Ungdomsskoleinspektøren) har den administrative og pædagogiske
ledelse af ungdomsskolen, 10. klassecentret og STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).
Stk. 2:
Ungdomsskolens leder er overfor Byrådet og ungdomsskolebestyrelsen ansvarlig for, at de
beslutninger, der træffes på ungdomsskolen, 10. klassecentret og STU er i overensstemmelse
med gældende bestemmelser, fastsatte principper og inden for de mål og rammer, der er
fastlagt af Byrådet.
Ungdomsskolens leder skal arbejde ud fra de principper ungdomsskolens bestyrelse har lagt
for ungdomsskolens virksomhed.
Stk. 3:
Ungdomsskolelederens nærmeste foresatte er centerchefen for Center for Skole og Dagtilbud.
Stk. 4:
Ungdomsskolens leder, leder og fordeler arbejdet mellem de ansatte på henholdsvis
ungdomsskolen, 10. klassecentret og STU.
Stk. 5:
Ungdomsskolens leder træffer alle konkrete afgørelser, der vedrører de enkelte elever.
Stk. 6:
Ungdomsskolelederen udarbejder forslag til ungdomsskolebestyrelsen vedrørende principper
for ungdomsskolens virksomhed.
Stk. 7:
Ungdomsskolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.

Stk. 8:
Ungdomsskolens leder er forpligtet til at samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
om tilrettelæggelse af 10. klassecentrets specialundervisning samt specialundervisning på STU.
Kapitel 6
Elevråd
§16
Stk 1:
Eleverne ved Ung Egedal kan danne et elevråd til varetagelse af deres interesser.
Kapitel 7
Ikrafttrædelsesbestemmelser
§17
Stk. 1:
Denne vedtægt træder i kraft den efter beslutning i Byrådet den 28.august 2019.
Stk. 2:
Ændringer i vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole skal godkendes af
Byrådet efter indhentet udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen.

Godkendt af Byrådet den 28.august 2019.

Beskrivelse af Egedal Kommunes ungdomsskole, Ung Egedal.
På Ung Egedal er samlet:




Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for elever med autisme spektrum
forstyrrelser
10. klassecenter
Ungdomsskolen

Beskrivelse af Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU)
Skoleudvalget har den 10.april 2018 besluttet at etablere et STU-tilbud for op til 24 unge med
Autisme Spektrum Forstyrrelser på Ung Egedal, jvf. Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov, nr.739 af 3.juni 2016 og Lov om ungdomsskoler nr. 438 af 8.maj
2017.
Ung Egedals STU-tilbud udarbejder uddannelsesplaner med klare mål for den enkelte unge og
skræddersyr forløb, der tager udgangspunkt i den unges faglige kompetencer og interesser.
STU-tilbuddet omfatter ligeledes valgfag og et tilbud om undervisning der forbereder den unge
til at flytte hjemmefra.
Beskrivelse af ungdomsskolens 10.klasse tilbud
Skoleudvalget har i forbindelse med beslutning om effektivisering af folkeskolen den
5.december 2017 besluttet at samle kommunens 10.klasse tilbud i ét 10.klassecenter under

Ung Egedal fra skoleåret 2018/2019.
Undervisningen i 10. klasse omfatter ifølge folkeskoleloven obligatoriske fag: dansk,
matematik og engelsk i et omfang svarende til i alt 420 undervisningstimer årligt,
brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et
uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan,
herunder vejledning.
Ud over den obligatoriske undervisning, skal eleverne tilbydes følgende fag (tilbudsfag):
Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik/kemi.
Tysk og fransk skal dog kun tilbydes elever, der har modtaget
tilbud om undervisning i tysk henholdsvis fransk i 7. – 9. klasse.
Eleverne skal tilbydes undervisning i mindst tre af følgende fag:
1. Idræt
2. Samfundsfag
3. Kristendomskundskab/religion
4. Naturfag
5. Metal/motorværksted
6. Byggeværksted
7. Teknologiværksted
8. Serviceværksted
9. Produktudvikling og formgivning
10.Iværksætteri
11.Sundhed og sociale forhold
12.Teknologi og kommunikation
Fagene indgår i de linjer eleverne vælger ved start på 10. klasse. Linjerne varierer fra
år til år efter efterspørgsel og udbud.
Beskrivelse af ungdomsskolens tilbud
Ung Egedal er Egedal Kommunes ungdomsskoletilbud til unge i Egedal Kommune fra 7. klasse
og op til 25 år.
I ungdomsskolen er det muligt at tage knallertkørekort, rejse, gå til undervisning i fritiden og
udvikle egne projekter i samarbejde med ungdomsskolens Projektværksted.
Fritidsundervisningen tilbyder blandt meget andet fag inden for områder som:







It
Mad og Drikke
Kunst og Design
Personlig og faglig udvikling
Film og Foto
skole - samt sprogfag

Derudover tilbydes aftenaktiviteter i ungdomsskolens ungehuse: Ungehuset Smørum,
Stengårdens Ungehus og Ungehuset Hampen.

Skole-Social-Politi (SSP) er ligeledes tilknyttet ungdomsskolen.

Ung Egedals afdelinger
Ungdomsskolen Ung Egedal består af tre afdelinger:
Afdeling
Ungdomsskolen

Målgruppe
Unge i Egedal Kommune fra
7. klasse og op til 25 år.

10. klassecentret, Jørlunde

Egedal Kommunes tilbud til
elever der ønsker at afslutte
Folkeskolen med 10.klasse
Unge som har behov for
særligt tilrettelagt
undervisning med henblik på
uddannelse efter Folkeskolen.

STU (Særlig Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse)

Undervisning i 10. klasse
I Egedal Kommune er undervisningen i 10. klasse organiseret på 10. klassecentret i Jørlunde,
som en afdeling under Ung Egedal jf. Lov om ungdomsskoler.
Undervisningen i 10. klasse omfatter ifølge Folkeskoleloven de obligatoriske fag dansk,
matematik og engelsk i et omfang svarende til i alt 420 undervisningstimer årligt, brobygning
eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, en
selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning.
10.klasssecentret underviser også elever med særlige behov.
Optagelse til 10.klassecentret:
Ved optagelse på Egedal 10. klassecenter afholdes en kortere indskrivningssamtale for bl.a. at
afdække fremtidsønsker samt klarlægge andre ønsker og behov i valg af linje samt valgfag.

