Vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen Billund Kommunale Ungdomsskole
§ 1. Bestyrelsens sammensætning
1.1
Ungdomsskolebestyrelsen består af:
3 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet
Disse repræsentanterne udvælges ud fra følgende fordelingsnøgle:
•
•
•
•
•

En repræsentant for arbejdsgiverne
En repræsentant for fagbevægelsen
En repræsentant for Campus Grindsted
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

1.2
Elevrepræsentanter må ikke deltage i afstemning af eller overvære personsager.
§ 2 Valgprocedure
2.1
Repræsentanterne for organisationerne og deres stedfortrædere godkendes af børne- og
familieudvalget efter forslag fra de stedlige organisationer med særlig interesse for
ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Der skal for hvert medlem vælges en
stedfortræder.
2.2 Ungdomsskolens leder indkalder i starten af valgperioden samtlige medarbejdere, der gør
tjeneste i Ungdomsskolen til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle
kandidater. De to medarbejdere, der får flest og næst flest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere
vælges efter samme fremgangsmåde. Personale med ledelsesansvar er ikke valgbare. Valgene
gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

2.3
Hvis en medarbejderrepræsentant i valgperioden ikke længere er ansat i Ungdomsskolen,
udtræder vedkommende af bestyrelsen og den personlige stedfortræder indtræder. Hvis
stedfortræderen heller ikke længere er ansat, indkalder Ungdomsskolens leder til en ny
valghandling efter samme regler som i stk. 2.2
2.4
Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af elevrådet/elevforsamlingen i starten af
hver sæson for en sæson ad gangen. Genvalg kan finde sted.
2.5
Ungdomsskolebestyrelsens funktionsperiode følger byrådets, og de i stk. 1.1 nævnte
organisationsrepræsentanter vælges snarest muligt efter hvert kommunalvalg.
2.6
Alle medlemmer har stemmeret. Dette gælder dog ikke for elevrepræsentanter efter 1.2 samt for
ungdomsskolelederen.
2.7
På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af de i
§ 1.1 nævnte repræsentanter til formand ved alm. flertalsvalg.

2.8
Næstformand i ungdomsskolebestyrelsen vælges ved særskilt valg i overensstemmelse med den i
stk. 2.2 beskrevne fremgangsmåde.
§ 3 Mødevirksomhed og forretningsorden
3.1
Ungdomsskolebestyrelsens møder holdes for lukkede døre.
3.2
Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem. Ligeledes kan der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper med
deltagelse af andre end bestyrelsens medlemmer.
3.3
Ved kendt fravær i minimum 2 planlagte møder indkaldes den personlige stedfortræder.
3.4
Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden eller mindst 3 af
medlemmerne ønsker det.
3.5
Formanden fastsætter tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne.

3.6
Formanden indkalder til møde med mindst 7 dages varsel. Formanden fastsætter dagsorden for
møder og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmer og tilforordnede en dagsorden
med eventuelle bilag. Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles
formanden senest 6 dage før mødet afholdes.
3.7
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal
formanden så vidt muligt samtidig underrette medlemmerne om de sager, der ønskes behandlet på
mødet.
3.8
Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
3.9
Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder ungdomsskolebestyrelsens møder.
3.10
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede ved
afstemningen.
3.11
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
3.12
Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde hvilke personer,
der har været til stede. Referatet underskrives efter hvert møde af mødets deltagere. Enhver
mødedeltager kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens
udtalelser og beslutninger.
3.13
Ungdomsskolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.
3.14
Ungdomsskoleleder er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen.
§ 4 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser
4.1
Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastsat af
byrådet.
4.2
Ungdomsskolebestyrelsen godkender budget for Ungdomsskolen inden for den af byrådet
fastsatte beløbsramme. Bestyrelsen er ikke regnskabsansvarlig.

4.3
Ungdomsskolebestyrelsen godkender sæsonplan for ungdomsskolens indhold og omfang ud fra
beløbsrammen og Ungdomskoleplanen.
4.4
Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til forvaltningen om Ungdomsskolens lokalebehov.
4.5
Ungdomsskolebestyrelsen kan stille forslag til forvaltningen om tilvejebringelse og forbedring af
lokaler, der anvendes i Ungdomsskolen, og om lokalernes forsyning med materiel og inventar.
4.6
Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til forvaltningen (jf. byrådets
kompetencefordelingsplan) i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleleder i
Ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen delegerer sin beføjelse til at ansætte og afskedige
øvrigt personale til Ungdomsskoleledelsen.
4.7
Ungdomsskolebestyrelsen kan generelt afgive indstilling til byrådet om ændring af
ungdomsskoletilbuddet, herunder bl.a. om udvidelser, jfr. Lovens § 3 stk. 2 om undervisning i
færdselslære og i knallertkørsel, heltidsundervisning samt andre aktiviteter, og § 3, stk. 3 om klub
og anden fritidsvirksomhed.
4.8
Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til byrådet om udvidelse af Ungdomsskolens
aldersgrænser og om optagelse af unge fra andre kommuner.
4.9
Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører
Ungdomsskolen. Den skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, byrådet forelægger den.
4.10
Ungdomsskolebestyrelsen prioriterer hvert år de indsatsområder, der skal fokuseres på i den
kommende sæson/kommende år.
§ 5 Elevråd/klubråd
5.1
Ungdomsskolens elever kan danne et elevråd eller klubråd for den enkelte klub til varetagelse af
deres interesser overfor Ungdomsskolen og de kommunale ungdomsskolemyndigheder.
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