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VEDTÆGT FOR NORDFYNS UNGDOMSSKOLESBESTYRELSE.
I henhold til ungdomsskoleloven og lovbekendtgørelse nr. Nr. 1279 af 13. november 2015 om
ungdomsskoler, nedsætter kommunal bestyrelsen en ungdomsskolebestyrelse.

SAMMENSÆTNING OG VALG
§1
Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer:
2 medlemmer udpeget af Børne og Ungeudvalget,
2 repræsentanter for organisationer med interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter.
Stk. 2
For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges eller vælges en stedfortræder iht.
proceduren beskrevet i § 2.
§2
Børne og Ungeudvalget
Det éne medlem udpeget af Børne og Ungeudvalget samt dennes stedfortræder udpeges
blandt Børne og Ungeudvalgets medlemmer. Det andet medlem udpeget af Børne og Ungeudvalget samt dennes stedfortræder udpeges så vidt muligt blandt politiske ungdomsorganisationer.
Organisationer med interesse for ungdomsskolens arbejde herunder arbejdsmarkedets parter
Ungdomsskolebestyrelsen supplerer sig selv med 2 repræsentanter fra lokale organisationer
med interesse for ungdomsskolearbejdet herunder arbejdsmarkedets parter.
Stk.2
Medarbejderne
Repræsentanten for ungdomsskolens medarbejdere samt dennes stedfortræder vælges af
og blandt medarbejderrepræsentationen fra ungdomsskolens lokale MED-udvalg.
Repræsentanterne for ungdomsskolens medarbejdere samt deres stedfortrædere vælges
af og blandt alle ungdomsskolens medarbejdere.
De 2 repræsentanter og deres stedfortrædere vælges i samme valgrunde, således at de to
kandidater, der får flest og næst flest stemmer, er valgt som bestyrelsesmedlemmer og de to
kandidater, der får tredje og fjerde flest stemmer, er valgt som 1. og 2. stedfortræder.
Stk. 4
Eleverne
Ungdomsskolelederen er ansvarlig for, at elevrepræsentanterne samt deres stedfortrædere
vælges af og blandt de unge i ungdomsskolen. Der vælges hvert år 2 repræsentanter samt
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2 stedfortrædere til ungdomsskolebestyrelsen. Alle medlemmer kan stemme på alle kandidater. Hvert medlem har én stemme. De 2 repræsentanter og deres stedfortrædere vælges
i samme valgrunde, således at de to kandidater, der får flest og næst flest stemmer, er valgt
som bestyrelsesmedlemmer og de to kandidater, der får tredje og fjerde flest stemmer, er
valgt som 1. og 2. stedfortræder.
Stk. 5
Valg i henhold til stk. 1 og stk. 3 foretages snarest muligt efter hvert kommunevalg.
Stk. 6
Valg i henhold til stk. 2 og 4 afholdes ved hvert skoleårs begyndelse.
Stk. 7
Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyt valg har fundet
sted, jf. stk. 6 og 8.
Stk. 8
Såfremt et medlem udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen. Er der ingen stedfortræder ved medlemmets udtræden, sker supplering jf. proceduren i § 2.
§3
Ungdomsskolelederen fungerer som sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Vice-ungdomsskolelederen fungerer som stedfortræder.

MØDEVIRKSOMHED
§4
Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin
forretningsorden. Valget af formand og næstformand foregår ved flertalsvalg.
Formanden kan ikke være en medarbejderrepræsentant.
§5
Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.
Stk. 2
Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde 1-2 øvrige lokale aktører til at deltage i møderne som
tilforordnede og uden stemmeret og kan i øvrigt indbyde andre ad hoc.
Stk. 3
Når et medlem har forfald til et ungdomsskolebestyrelsesmøde, kan formanden indkalde
stedfortræderen til at deltage i mødet. Har et medlem forfald i mindst en måned, skal stedfortræderen indkaldes.
§6
Formanden for ungdomsskolebestyrelsen indkalder til møder efter behov. Der er endvidere
mulighed for, at 3 ungdomsskolebestyrelsen medlemmer kan indkalde til møde, hvis de finder det nødvendigt.
Stk. 2
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Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne med mindst 7
dages varsel.
Stk. 3
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk. 4
Formanden - og ved dennes forfald næstformanden leder forhandlingerne og har ansvaret
for, at beslutningerne indføres i et beslutningsreferat. Ved hvert mødes afslutning underskrives referatet af mødets deltagere.
Stk. 5
Formanden har ansvaret for udførelsen af de trufne beslutninger.
§7
Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemningen om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.
§8
Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede.
Stk. 2
Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§9
Udgifterne ved ungdomsskolebestyrelsens virksomhed afholdes af ungdomsskolen.

OPGAVER
§ 10
Ungdomsskolebestyrelsens formål er at sikre elever, medarbejdere og repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet i lokalområdet mulighed for
indflydelse på principperne for ungdomsskoletilbuddet.
Nordfyns Kommunes Børn- og Ungepolitik fastsætter en fælles vision samt en række pejlemærker og målsætninger for arbejdet med kommunens børn og unge. Det er ungdomsskolebestyrelsens ansvar, under disse rammebetingelser, at diskutere den overordnede strategi
samt tegne de overordnede linjer og principper for den stedlige ungdomsskole samt medvirke til, at ungdomsskolen efterlever disse. Ungdomsskolebestyrelsen skal medvirke til, at
ungdomsskoleplanen udmøntes og forankres lokalt, således at der gives mulighed for tæt
samarbejde og samskabelse med lokalområdets parter og brugere.
Ungdomsskolebestyrelsen skal medvirke til, at den stedlige ungdomsskole har et markant ungefokus og tilrettelægger sin virksomhed og sine aktiviteter med henblik på at være en væsentlig samarbejdspartner i kommunens samlede indsats over for unge samt at være en del

4 | Styrelsesvedtægter

af det samlede tilbud for unge i Nordfyns Kommune samtidigt med, at der varetages en individuel profil.
Ungdomsskolebestyrelsen skal agere sparringspartner for ungdomsskolelederen.
§ 11
Kommunalbestyrelsen i Nordfyn Kommune fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne
til ungdomsskolevirksomheden. Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter kriterier for anvendelse
af bevillingen.
Stk. 2
Ungdomsskolens indhold og omfang fastlægges på baggrund af fordelingen af budgettet,
jf. stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen vedtagne ungdomsskoleplan.
§ 12
Ved fastansættelse af ungdomsskoleledere, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere afgiver ungdomsskolebestyrelsen indstilling til kommunalbestyrelsen, jf. den til enhver tid værende fordeling af beslutningskompetencen i løn- og personalesager.
§ 13
Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Børn- og Ungeudvalget om
alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse
om alle de spørgsmål, som Børn- og Ungeudvalget forelægger den.
§ 14
Denne vedtægt er konsekvensrettet som godkendt i kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune den 26. april 2018. Vedtægten træder i kraft pr. 1. august 2018.
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