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1. Formål med Ungdomsskolevirksomheden
Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for
kommunens unge. Billund kommunens Ungdomsskoleordning omfatter én Ungdomsskole, som dækker hele
kommunen. Billund kommunens Ungdomskolevirksomhed er opbygget iflg. Ungdomsskoleloven (LBK nr. 608
af 28. maj 2019), hvor følgende formål beskrives (kap. 1, § 1):

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og
dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse øget indhold samt udvikle deres
interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

2. Indhold
Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte (§ 3, stk. 1)
1.
2.
3.
4.

Almen undervisning
Prøveforberedende undervisning
Specialundervisning
Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ungdomsskoletilbuddet kan omfatte (§3, stk. 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
Heltidsundervisning
Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens
samlede ungepolitik.
Danskundervisning for nyankomne udlændinge mellem 18-25 år
Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin.
Klub- og anden fritidsvirksomhed

3. Målgruppe
Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet
skal stå åbent for unge i alderen 14-18 år, som er tilmeldt kommunens folkeregister.

4. Generelle afvigelser fra Ungdomsskolens aldersgrænser
1.
2.
3.
4.

I forbindelse med afvikling af undervisning og klub deltager unge fra 7. klasse på lige fod med de 14 til 18årige
I forbindelse med afvikling af undervisning af unge udenfor uddannelse og arbejdsmarkedet kan unge til
det fyldte 29 år deltage
I forbindelse med afvikling undervisning i dansk som andet sprog for internationale borgere kan unge til det
fyldte 25 år deltage
I forbindelse med afvikling af juniorklub kan børn fra 4. og til og med 7. klasse deltage.

5. Kommunal organisering og samskabelse
Ungdomsskolen er placeret i direktørområdet Børn og Unge med reference til områdechefen for skole og tager
afsæt i Billund kommunens skolepolitik og dertil hørende vision, mission og værdisætning samt den
overordnede vision for Billund kommune som børnenes hovedstad og UNICEF certificeret børnevenlig by og
kommune.
Ungdomsskolen har som aktør på fritidsområdet et naturligt samarbejde ind i området kultur og fritid og
bidrager med et alsidigt fritidstilbud til, at Billund kommune er et attraktivt sted at være ung.

I forbindelse med det kriminalpræventive arbejde i SSP og klubvirksomheden er der ligeledes et nødvendigt og
tæt samarbejde i området unge og familier – og særligt med Ungeafdelingen.
Ungdomsskolen kan desuden indgå samarbejder med foreninger, frivilligorganisationer, det lokale erhvervsliv
og øvrige relevante aktører med det formål i fællesskab at bidrage til, at unge gennem leg, læring og kreativitet
udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer.
Unge en den væsentligste samskabelsespartner for Ungdomsskolevirksomheden, og det tilstræbes i videst
muligt omfang, at Ungdomsskolens aktiviteter og tilbud udvikles og skabes for, med og af de unge.

6. Økonomi
Ungdomsskolens økonomi bygger på en samlet rammebevilling vedtaget af kommunalbestyrelsen.
Ungdomsskolen kan desuden tilbyde opgaveløsninger finansieret som indtægtsdækket virksomhed samt søge
udvikling gennem deltagelse i projekter finansieret gennem fondsmidler eller gennem offentlige midler.
Indtægtsdækket virksomhed såvel som projekter må ikke belaste Ungdomsskolens øvrige aktiviteter eller
økonomi, men skal hvile i sig selv.
I forbindelse med fritidsundervisning- og aktiviteter kan Ungdomsskolen opkræve brugerbetaling, der dækker
særlige udgifter i forbindelse med undervisningens/aktivitetens gennemførelse. Brugerbetaling skal balancere
den aktuelle udgift. Ungdomsskolen afholder altid alle udgifter til løn, drift og administration. Det tilstræbes at
holde brugerbetaling på lavest mulige niveau, sådan Ungdomsskole tilbuddet i videst muligt omfang muliggør,
at alle unge har mulighed for at deltage.

7. Ungdomsskolebestyrelsen
Der er i Billund kommune en Ungdomsskolebestyrelse. Ungdomsskolebestyrelsen består af:
•

•
•

3 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet. Disse udvælges
ud fra følgende fordelingsnøgle:
o En repræsentant for arbejdsgiverne
o En repræsentant for fagbevægelsen
o En repræsentant for Campus Grindsted
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Iflg. Ungdomsskoleloven skal bestyrelsen lave indstillinger direkte til kommunalbestyrelsen, som tager
beslutning om følgende
•
•
•
•

Godkendelse af Ungdomsskoleplanen (§4)
Godkendelse af vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen (§8, stk. 4)
Fastsættelse af den årlige beløbsramme til ungdomsskolevirksomheden (§5, stk. 2)
Udvidelse af aldersgrænse for unge under 14 år og over 18 år (§2, stk. 2)

Desuden kan ungdomsskolebestyrelsen afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle
spørgsmål, der vedrører Ungdomsskolen, og ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle
spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den (§8, stk. 3).

8. Organisation og funktioner

Ungdomsskolen ledes af en fuldtidsansat Ungdomsskoleleder og afdelingsleder med stedfortræderfunktion
ansat på 32 timer. Ungdomsskolelederen er administrativt, pædagogisk og økonomisk ansvarlig for
Ungdomsskolevirksomheden. Ungdomsskolebestyrelsen delegerer sin beføjelse til at ansætte og afskedige
øvrigt personale til Ungdomsskoleledelsen.
Ungdomsskolen består udover ledelse og administration af 4 driftsområder

SSP, Klubvirksomhed, Fritidsundervisning og Heltidsundervisning.
SSP består af 2 SSP-konsulenter på fuldtid, der arbejder opsøgende og kriminalitetsforebyggende på individ,
gruppe og systemisk niveau med hovedvægt på den forebyggende undervisning i grundskolerne.
Klubvirksomhed består af 2 klubledere på deltid samt 15-20 timeansatte klubmedarbejdere. Der er 5 klubber i
kommunen med en årlig åbningstid på 30 uger 2 aftner ugentligt.
Fritidsundervisning består af 2 UngBillund koordinatorer på deltid samt 10-15 timeansatte fritidsundervisere.
UngBillund aktiviteterne foregår gennem hele kalenderåret og består af knallert, fritidsundervisning, workshops,
åbne events, ture og fælles oplevelser.
Heltidsundervisning består af en afdelingsleder på deltid, 2 fuldtidsansatte lærere og en pædagog på deltid.
Heltidsundervisningen har to spor:
Den internationale klasse for unge 15-25 år med andet modersmål end dansk og som kan og vil afslutte
FP9/10 i dansk, engelsk og matematik.
Ungeklassen for unge 13-18 år, der vurderes behov for et alternativt og praksisorienteret skoletilbud så tæt på
almenområdet som muligt.
Områderne er organiseret i selvstyrende teams med mulighed for tværgående samarbejde, når den bedste
opgaveløsning kræver dette. Der arbejdes målstyret, værdibaseret og ud fra fælles formuleret strategisk
intension.

9. Øvrige funktioner
Ungerådet
Ungdomsskolen faciliterer Billund kommunes Ungeråd for kommunens unge i alderen 13-25. Ungerådet har 25
pladser, og medlemmerne udpeges af de eksisterende elevråd på grundskolerne og ungdomsuddannelserne.
Unge bosiddende i Billund kommune, der ikke er tilknyttet grundskole eller ungdomsuddannelse kan søge
optagelse i ungerådet.
Ungerådet er organisatorisk placeret under UngBillund fritid og har tilknyttet en deltidsansat koordinator.

Indtægtsdækket virksomhed
Ungdomsskolens aktiviteter kan udvides ud over de muligheder, det tildelte budget rummer, sådan
Ungdomsskolen kan bidrage til et meningsfyldt, udviklende og lærende ungeliv for endnu flere unge, ved at
udføre tjenesteydelser og service for andre aktører eller på baggrund af en tjenstlig/politisk beslutning gennem
indtægtsdækket virksomhed.

Projekter
Ungdomsskolens aktiviteter kan ligeledes udvides ved at deltage i og/eller drive eksternt finansieret projekter.
Den projektbaserede tilgang sikrer, at Ungdomsskolen er en lærende og innovativ organisation, der bredt kan
bidrage til unges læring, udvikling og trivsel.

10. Lokaler
Ungdomsskolens administration, ledelse og SSP er placeret i Unge- og kulturhuset Tinghusgade 9.B, Grindsted.
Derudover råder Ungdomsskolen over lokaler til klubvirksomhed på flg. lokationer:
•
•
•
•
•

Unge- og kulturhuset, Tinghusgade 9.B, 7200 Grindsted
Sdr. Omme idrætscenter, Stadion alle 16, 7260 Sdr. Omme
Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse
Billundskolen Kærvej 503, 7190 Billund
Børne- og ungeuniverset Hejnsvig, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig

Ungdomsskolens øvrige fritidsundervisning og UngBillund aktiviteter afholdes i Ungdomsskolens klubber, på
kommunens folkeskoler eller på lokationer, der matcher den aktivitet, der tilbydes.
Heltidsundervisning gennemfører undervisning på Tinghusgade 12, Grindsted og Tinghusgade 7.B, Grindsted,
hvor også afdelingsleder, lærere og pædagogisk personale har arbejdspladser.
Ungdomsskolen afholder udgift til husleje for klublokale i Sdr. Omme Fritidscenter samt på Tinghusgade 7.b.
Grindsted.
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