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Udkast til vedtægter for
Ungdomsskolebestyrelsen
ved Ballerup Ungdomsskole

Side 1

§1
Ungdomsskolebestyrelsen har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt bestyrelsen i henhold til lov om ungdomsskoler inden for den af kommunalbestyrelsen
fastsatte beløbsramme.
§2
Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer.
Stk. 2.
3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.
Stk. 3
1 medlem vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra ungdomsrådet.
Stk. 4.
2 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra organisationer med
særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
Stk. 5.
1 medlem vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra skolebestyrelserne.
Stk. 6.
1 medlem vælges blandt ungdomsskolens medarbejdere.
Stk. 7.
1 medlem vælges blandt ungdomsskolens elever.
Stk. 8.
For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder.
§3
Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager
sammen med souschefen og uden stemmeret i ungdomsskolebestyrelsens møder.
Stk. 2
Repræsentanterne fra Ungdomsrådet, medarbejderne og eleverne deltager med
stemmeret i ungdomsskolebestyrelsens møder.
Herudover kan elever, Ungdomsråd, og medarbejdere være repræsenteret med 2
personer. Vælger man at lade sig være repræsenteret med 2 personer, er den anden tilforordnet uden stemmeret.
Stk. 3
Områdets direktør / Centerchef eller dennes stedfortræder kan deltage i ungdomsskolebestyrelsens møder.
Stk. 4.
Ungdomsskolebestyrelsen kan invitere andre til behandling af særlige punkter.
§4
Medlemmerne af ungdomsskolebestyrelsen udpeges for en 4 årig periode, svarende
til den kommunale valgperiode.
Valg af elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter foretages dog en gang
om året.
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Stk. 2.
Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer fungerer indtil udgangen af den måned,
hvori ny valg til bestyrelsen har fundet sted.
§5
Hvis et medlem af ungdomsskolebestyrelsen udtræder i løbet af valgperioden indtræder stedfortræderen.
Stk. 2.
Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt
at tage sæde i bestyrelsen. Har et medlem forfald i mindst 3 måneder, skal stedfortræderen indkaldes.
Stk. 3.
Er der ved et medlems udtræden af ungdomsskolebestyrelsen ingen stedfortræder,
foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.
§6
Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer skal have tilsendt indkaldelse og dagsorden
til møderne i ungdomsskolebestyrelsen. De kan fremsætte forslag og deltager i øvrigt i bestyrelsens forhandlinger.
Stk. 2.
Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.
§7
Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter
forretningsorden.
Stk.2.
Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde fast fire gange om året, eller hvis formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 3
Formanden fastsætter dagsorden for møderne, bestemmer tid og sted og sender
senest 5 dage før mødet dagsorden med eventuelle bilag til Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen,
skal dette meddeles formanden senest 8 dage før mødets afholdelse.
Stk. 4
1 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. 5.
Formanden og ved dennes fravær næstformanden leder forhandlingerne og afstemningen og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol,
der ved hvert mødes afslutning underskrives af mødets deltagere.
Stk. 6.
Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne
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§8
Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
§9
Kommunens opgaver inden for ungdomsskoleområdet, jf. § 15 stk. 2 i Ballerup
kommunes styrelsesvedtægt administreres af Center for skoler, institutioner og kultur med reference til Kultur- og Fritidsudvalget

JG/17/4-2018
Lov om Ungdomsskoler nr. 411af 13/6 1990 jv. lovbekendtgørelse nr. 438 af 8/52017.
I henhold til § 7 stk. 1, i Bekendtgørelse af Lov om Ungdomsskoler (LBK nr. 997 af
8/10-2004) opretter Ballerup kommune en ungdomsskolebestyrelse for kommunens ungdomsskole. Øvrig lovgivning: Lov nr. 577 af 9/6-2006 om afgangsprøver
Bekendtgørelse nr. 722 af 3/7-2008 om Ungdomsskolens virksomhed.
Vedtaget på Ungdomsskolebestyrelsens møde 21.juni 2018
Vedtaget på kommunalbestyrelsens møde xx.xx 2018

Side 4

