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I henhold til LBK nr. 438 af 08/05/2017 (Ungdomsskoleloven) fastlægger Byrådet følgende styringsregler for
Ungdomsskolen i Favrskov Kommune.

Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning.
§ 1.
Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer:
1 repræsentant udpeget af Byrådet.
2 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
3 forældrerepræsentanter eller - såfremt der ikke kan vælges nok forældrerepræsentanter - lokale repræsentanter med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.
2 medarbejderrepræsentanter.
3 elev- eller klubrepræsentanter.
Stk. 2
Byrådet kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret
Stk. 3
Ungdomsskolelederen og dennes stedfortræder varetager sekretærfunktionen for ungdomsskolebestyrelsen
og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
§ 2.
Forældrerepræsentanter/lokale repræsentanter vælges, så de så vidt muligt repræsenterer ungdomsskolens
geografiske afdelinger.
§ 3.
Elev- / klubrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemninger om eller overvære drøftelser, der angår personsager.
§ 4.
For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder.
Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen
§ 5.
Bestyrelsens valgperiode følger byrådsperioderne. Undtaget herfor er medarbejderrepræsentanter fra klubtilbud og ungdomsskole og elev- / klubrepræsentanter, som alle vælges hvert år.
Stk. 2
1 repræsentant for Byrådet og 1 stedfortræder udpeges af Byrådet
Stk. 3
2 repræsentanter og 2 stedfortrædere for de stedlige organisationer vælges af Byrådet efter indstilling fra de
relevante organisationer.
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Stk. 4
3 forældrerepræsentanter og 3 stedfortrædere, som har børn/unge, der deltager i ungdomsskolens tilbud i
Favrskov Kommune vælges på møde af de tilstedeværende forældre. Den siddende bestyrelse indkalder
skriftligt til fælles forældremøde af de sædvanligt benyttede kanaler.
Kandidater kan opstilles på mødet ved henvendelse til ungdomsskolelederen. Kandidater får lejlighed til at
præsentere holdninger og synspunkter vedrørende ungdomsskolebestyrelsens arbejde på mødet. Er en kandidat forhindret i at deltage i mødet kan vedkommende skriftligt tilkendegive sit kandidatur.
Ungdomsskolelederen sikrer inden valget på det fælles forældremøde, at alle, der deltager i mødet, er valgberettigede.
Hvis det ikke er muligt at besætte alle pladser med forældre, afholdes der suppleringsvalg. Her kan lokale repræsentanter med interesse for ungdomsskolearbejdet opstilles. De vælges af tilstedeværende forældre til
børn/unge, der deltager i ungdomsskolens tilbud.
Stk. 5
Ungdomsskolens ledelse er ansvarlig for, at samtlige ungdomsskolemedarbejdere får mulighed for at vælge
2 medarbejderrepræsentanter og 2 stedfortrædere til ungdomsskolebestyrelsen.
Stk. 6
Ungdomsskolens ledelse er ansvarlig for, at der blandt ungdomsskolens elever vælges 3 repræsentanter og
3 stedfortrædere til ungdomsskolebestyrelsen.
§ 6.
De i stk. 4 til 6 nævnte repræsentanter vælges alle ved flertalsvalg.
Såfremt der foreslås flere kandidater, end der skal vælges, foretages afstemningen skriftligt. Der stemmes
på lige så mange personer, som det antal medlemmer, der skal vælges. Den enkelte kandidat må kun påføres stemmesedlen én gang. Den eller de personer, der ved den skriftlige afstemning har opnået flest gyldige
stemmer, anses for valgt. Hvis der er stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, stemmes om, hvem af
de pågældende, der vælges.
Valg af stedfortrædere sker efter samme principper.
Kapitel 3. Konstituering og mødevirksomhed
§ 7.
På førstkommende møde i ungdomsskolebestyrelsen efter at Byrådet har valgt deres repræsentant jf. § 5
stk. 2 og 3 konstituerer ungdomsskolebestyrelsen sig med formand og næstformand.
Stk. 2
Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer vælger blandt de i § 5 stk. 2, 3 og 4 nævnte repræsentanter formand og næstformand ved flertalsvalg.
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§ 8.
Ungdomsskolebestyrelsens møder holdes for lukkede døre. Der afholdes normalt 6 møder årligt. Der afholdes derudover møder når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker
det, med angivelse af punkter til dagsordenen.
Stk. 2
Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når bestyrelsen vurderer det som relevant.
Stk. 3
Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
Formanden fastsætter tid, sted og dagsorden for møderne og sender senest 5 hverdage inden mødet til
medlemmer og tilforordnede en dagsorden med eventuelle bilag.
Stk. 4
Punkter som ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet afholdes.
§ 9.
Ungdomsskolebestyrelsen indkalder stedfortræder, såfremt et medlem er forhindret i at deltage i et eller flere
bestyrelsesmøder.
§ 10.
Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 2
Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Man kan kun afgive stemme, hvis man er til stede på mødet.
§ 11.
Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet.
Dagsorden og referat skal være offentligt tilgængelige på Ungdomsskolen i Favrskovs hjemmeside. Det gælder dog ikke de sager, der er omfattet af tavshedspligt.
Stk. 2
Ethvert medlem og evt. tilforordnede kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Ungdomsskolelederen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes
legalitet kunne tilføje referatet sin opfattelse.
§ 12.
Ungdomsskolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.
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Kapitel 4. Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser
§ 13.
Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet herunder som minimum de opgaver, der er angivet i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser.
Ungdomsskolebestyrelsen er i øvrigt tillagt følgende beføjelser:
Stk. 2
Ungdomsskolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed.
Stk. 3
Ungdomsskolebestyrelsen og ledelsen fastlægger på baggrund af ungdomsskoleplanen og øvrige retningslinjer fastlagt af Byrådet, hvilke aktiviteter der tilbydes.
Stk. 4
Ungdomsskolebestyrelsen godkender efter indstilling fra ungdomsskolelederen ungdomsskolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt af Byrådet.
Stk. 5
Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling vedrørende fastansættelser af ledere i ungdomsskolen.
Stk. 6
Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører
det pågældende aktivitetsområde.
Stk. 7
Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den.
Kapitel 5. Elev- / klubråd
§ 14.
Elever eller medlemmer, som deltager i ungdomsskolens undervisning eller i klubaktiviteterne kan danne lokale elev-/klubråd eller elev-/klubforsamlinger til varetagelse af deres interesser over for ungdomsskolen og
de kommunale myndigheder.
Stk. 2
Elev-/klubråd eller elev-/klubforsamlingerne udarbejder selv deres forretningsorden.
Stk. 3
Elev-/klubrådet eller elev-/klubforsamlingerne kan udtale sig til ungdomsskolebestyrelsen i alle sager vedrørende ungdomsskolen bortset fra personsager.
Kapitel 6. Ikrafttrædelse
§ 15.
Denne vedtægt træder i kraft 27. september 2017
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