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Referat af ungdomsskolebestyrelsesmøde i Herning Ungdomsskole 
Tirsdag den 29. marts kl. 17.00 – 19.00 

UngHernings mødelokale, Bygning 1, Valdemarsvej 343 
 
 
 

Punkt 1  Tid Ansvarlig 

Overskrift Velkommen til to nye forældrerepræsentanter 
Fravær/Afbud 

 AB 

Uddybning  

Referat Afbud fra Kevin & Marie 
Fraværende: Dorte 

Indstilling  

 
 

Punkt 2  Tid Ansvarlig 

Overskrift Konstituering af formand og næstformand  AB 

Uddybning Ungdomsskolebestyrelsen konstituerer sig efter valg af forældrerepræsentan-
ter. 
 
Der skal vælges formand og næstformand. Mulige kandidater er jf. styrelses-
vedtægterne forældrerepræsentanter, repræsentanter fra organisationerne 
samt repræsentanten fra kommunalbestyrelsen. 
 

Referat Opstillede kandidater: 
Margrethe 
Kitta 
 
Valgt: 
Formand: Margrethe 
Næstformand: Kitta 
 

Indstilling Bestyrelsen godkender valget. 

 
 

Punkt 3  Tid Ansvarlig 

Overskrift Opfølgning fra sidste møde: Ny strategi for elevdemokrati 20 min MD 

Uddybning Fritidsafdelingens nye strategi for elevdemokrati fremlægges og diskuteres. 

Referat Oplæg om den nye strategi v. Marlene. 
 
Hovedpunkter: 

1. De unge mødes 4 gange årligt i weekender, hvor rammer, overordnede mål, 

fælles indsatser mv. fastlægges. 

2. Der oprettes en virtuel platform for rådet, hvor der kan debatteres løbende 

mellem møderne. 

3. Det er vigtigt at vi får en bred repræsentation, både i forhold til geografi, inte-

resser mv. 

4. Rådets arbejde skal være nutidigt og nærværende. 
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5. I klubberne afholdes stormøder, hvor alle unge kan komme med idéer til nye 

tiltag, komme men kritik af nuværende aktiviteter mv. 

 

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at punktet godkendes. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
 

Punkt 4  Tid Ansvarlig 

Overskrift Ændrede regler for knallertkøreskolen 10 min AH 

Uddybning Der er takstreguleringer i forhold til knallertkørekort. Dette medfører, at Ung-
Herning skal have set på en evt. regulering af priserne. 
Oplæg, diskussion og beslutning. 

Referat Gennemgang af økonomi og konsekvenser. 
 
Prisen fastsættes til kr. 750,- gældende fra d. 1/8-16 
 
Det noteres at knallertbeviset er gyldig for færdselsrelateret førstehjælp i for-
bindelse med bilkørekort. 
 
Prisen tages op til revidering efter en sæson, hvor det overvejes om prisen er 
en hindring for at de unge tager knallertkørekort. 
 

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at punktet besluttes. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
 

Punkt 5  Tid Ansvarlig 

Overskrift SSP-organisering i Herning Kommune 10 min AB 

Uddybning Der arbejdes i øjeblikket på en ny SSP-struktur, hvor SSP ønskes placeret 
som en del af UngHerning. 

Referat Kort gennemgang af historikken omkring SSP i Herning Kommune. 
 
Orientering om situation omkring SSP i øjeblikket. UngHerning vikarierer i øje-
blikket for SSP- og forebyggelseskonsulenten. 
 
UngHerning arbejder sammen med SSP og forebyggelseskonsulenten på et 
oplæg til organisering af SSP under UngHerning. 
  

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at punktet besluttes. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
 

Punkt 6  Tid Ansvarlig 

Overskrift Orientering fra ledelsen 10 min AB, AH 

Uddybning  Opfølgning på statistik for tilmeldinger i Fritidsafdelingen.  

Referat Statistikken blev gennemgået. 
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Generelt gang i mange ting i øjeblikket: 

- Trivselsprojektet 

- SSP 

- Den sidste etape af flytte-projektet 

- To ledige stillinger i heltidsafdelingen 

- Fusion med Opti-klassen 

 

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at punktet besluttes og tages til efterret-
ning. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
 
 
 

Punkt 7  Tid Ansvarlig 

Overskrift Økonomi 10 min AB 

Uddybning Orientering om budget 2016 

Referat Forventet regnskab kræver lidt ekstra ressourcer, særligt omkring de midler 
der ikke er overført til UngHernings budget selvom udgiften figurerer (Vol. 2 
mm.) 
 
Pt. følger vi budgettet. 
 
Økonomien tages som et tema på et kommende møde. 
 

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at punktet tages til efterretning. 
 
Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
 

Punkt 8  Tid Ansvarlig 

Overskrift Evt. 5 min Alle 

Uddybning Bl.a. Uddeling af bladet ”Ungdomsskolen” 

Referat Næste møde: tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 17.00 
- Afbud fra Lone 

- AB undersøger om møderne fremover kan begynde kl. 16.00 

 

Indstilling  

 
 

Punkt 9  Tid Ansvarlig 

Overskrift Godkendelse af referat 5 min AH 

Uddyb-
ning 

Referatet fra mødet gennemgås og godkendes til underskrift 

Referat  

Indstilling Ungdomsskoleinspektøren indstiller at referatet godkendes. 
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Bestyrelsen tiltræder indstillingen. 
 

 
Godkendelse af referatet: 
 
 
 
 

Margrethe Sandfeld 
Formand 

 Annette Bredkjær 
Leder af UngHerning 

 
 
Med venlig hilsen  
Annette Bredkjær 
Referat sendes til: 
 
Bestyrelsen: 
byrdw@herning.dk Dorte West 
cuokj@herning.dk Kitta Jørgensen 
sonmg@herning.dk Margrethe Sandfeld 
lb@lo-herning-ikast.dk Lone Børlum 
ungmd@herning.dk Marlene Damgaard 
marie.ehlers@skolekom.dk Marie Ehlers 
kevinrichter00gmail.com Kevin Lundsgaard 
ungah@herning.dk Allan Bjørnskov Hansen 
ungab@herning.dk Annette Bredkjær 
 
Forvaltningen: 
cblbm@herning.dk Bo Meldgaard 
 
Ungdomsskoleledere: 
unghn@herning.dk Holger R. Nissen 
ungbb@herning.dk Bjarne Døfler-Brun 
ungkf@herning.dk Kathrine Falkenberg 
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