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Kommunens ungdomsskoleordning
Lovgrundlag

Kommunens ungdomsskoleordning omfatter 1 ungdomsskole, som dækker hele kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et
alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14-18 år, der er
tilmeldt kommunens folkeregister (Bekendtgørelse af
lov om Ungdomsskoler §2).

Middelfart Ungdomsskoles virksomhed er opbygget
iflg. Ungdomsskoleloven. Den er ikke en folkeskole,
men skal fungere som en lærende, forebyggende, udviklende og innovativ aktør og medspiller i stort set
alle facetter af de unges liv og den kommunale ungepolitik.

Efter lov om Ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at udarbejde en plan for kommunens
ungdomsskolevirksomhed. Planen skal indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning,
herunder angivelser af lederstillingernes art og antal
samt antallet af ungdomsskolebestyrelser (Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler § 4).

Ungdomsskolens virksomhed skal sikre alle unge i
kommunen en mulighed for læring, trivsel og personlig mestring i fællesskaber, der går på tværs, uanset
sociale, kognitive, personlige kompetencer og geografi.
Ungdomsskolen er jf. den fleksible ungdomsskolelovgivning, kommunens mulighed for til hver en tid at
løse en bred vifte af opgaver med alle børn og unge.
Den skal fungere som en omstillingsparat og fleksibel
organisation, hvor opgaveløsningen er karakteriseret
ved en tænkning og praksis om, at alle stillede opgaver kan løses og om nødvendigt her og nu – på
tværs af skoledistrikter og forvaltninger, med det ene
formål at få unge til at lykkes, så de bliver så dygtige, livsduelige og selvforsørgende som overhovedet
muligt.

Ungdomsskolens formål
Ungdomsskolen skal give de 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 forøget indhold samt udvikle deres
interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk
samfund.
(Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler § 1
- Retsinformation)

Derudover skal ungdomsskolen være garant for, at
der arbejdes med dannelse og demokratisk forståelse. Dannelse defineret som, at unge udvikler et ansvarligt forhold til sig selv, hinanden, naturen, samfundet og den verden vi lever i, der gør dem i stand
til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og til en
bæredygtig verden.

Ungdomsskolen er et tilbud med undervisnings- og
fritidsaktiviteter til unge mellem 14-18 år. Det er
kommunerne, der står for ungdomsskolen, og ungdomsskolen er en central del af kommunernes ungdomspolitik (Undervisningsministeriet).
Ungdomsskolen i Middelfart skal derfor være:
• En dannende institution til det demokratiske
samfund
• Med til at sikre demokratisering og sammenhængskraft i samfundet
• Med til at uddanne de unge – dygtiggøre dem
til samfundslivet

Ungdomsskolens funktion og opgaver tager afsat
i kommunens vision på børn- og ungeområdet ”Fra
Middelfartbarn til Verdensborger”.
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Målgruppe

Bestyrelsen

Målgruppen er lovmæssigt alle unge mellem 14 og 18
år (fra 7. klasse) bosiddende i kommunen.

Pr. 1. august 2018 er ungdomsskolebestyrelsen ved
byrådsbeslutning og ifølge styrelsesvedtægten for
den fælles bestyrelse for Ungdomsskolen og 10. kl.
omdannet til en fælles bestyrelse bestående af flg.
medlemmer:

Unge fra andre kommuner kan efter aftale deltage i
Middelfart Ungdomsskoles aktiviteter, ligesom unge
fra Middelfart Kommune efter forudgående aftale kan
deltage i aktiviteter i andre kommuners ungdomsskolevirksomhed. I nogle tilfælde vil der blive opkrævet
brugerbetaling for deltagelsen.

Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret:
• 2 medlemmer valgt af Byrådet
• 1 repræsentant fra Dansk Industri
• 1 repræsentant fra LO
• 2 elevrepræsentanter (én fra Ungdomsskolen, én
fra 10. kl.)
• 1 repræsentant fra Ungdomsrådet
• 3 medarbejderrepræsentanter (2 fra Ungdomsskolen og én fra 10. kl.)
• 1 repræsentant for forældre 10. klasse
• 1 leder af Ungdomsskolen og 10. kl. (sekretær
uden stemmeret)

Afvigelser i Middelfart Kommune:
Andre målgrupper kan deltage i følgende:
16-25 år:
Ungdomsrådet, Ungdomshuset Wal-		
		
ker, Ung til ung formidling, Musicalen
0. kl.-6. kl.:
Sommerskolen
3. kl. -6. kl.
Juniorklubberne
6. kl. -17 år: Ungdomsklubberne samt pige- og 		
		drenge projekterne.
Bh. kl.-17 år: SSP (med mulighed for implemente-		
		
ring af SSP+)

Tilforordnede uden stemmeret:
• 1 folkeskoleleder
• 1 musikskoleleder

Ved undervisning af unge over 18 år laves der specifikke aftaler med Jobcenteret.

Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse
for dem, eller når pågældende kan bidrage til belysning af en sag. Bestyrelsen afholder møde, så ofte
som formanden eller 3 af medlemmerne ønsker det
med angivelse af punkter til dagsordenen. Bestyrelsen afholder møde minimum 4 gange i løbet af et år.
Ifølge Ungdomsskoleloven skal bestyrelsen lave indstillinger direkte til byrådet, som tager beslutninger
om følgende:
• Godkendelse af Ungdomsskoleplanen (§4)
• Godkendelse af Styrelsesvedtægten (§8, stk. 4)
• Fastsættelse af årlig beløbsramme til Ungdomsskolevirksomhed (§5, stk. 2)
• Udvidelse af aldersgrænse for unge under 14 år
og over 18 år (§2, stk. 2)
Derudover kan ungdomsskolebestyrelsen afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål,
der vedrører ungdomsskolen, og ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som
byrådet forelægger den (§8, stk. 3).
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Ledelse og organisation
Som kernemedarbejdere med specifikke ansvarsområder kan ungdomsskolelederen ansætte det antal
pædagogiske medhjælpere (koordinatorer), der skønnes behov for ved opgaveløsning.

Ungdomsskolen er placeret i direktørområdet Børn,
Unge og Fritidsforvaltningen (BUF) med reference til
skolechefen.
Ungdomsskolens ledelse består af:
• 1 ungdomsskoleleder
• 2 afdelingsledere

Ungdomsskolens organisering skal forstås som fleksibel med den samlede opgaveløsning i fokus. Der er
ikke skodder mellem de enkelte opgaver, idet såvel
den økonomiske ressource som personaleressourcen
skal kunne benyttes, hvor det er nødvendigt eller
hensigtsmæssigt, for at sikre kvaliteten i opgaveløsningen.

I lederteamet indgår derudover:
• 1 fælles klubkoordinator
Ungdomsskolens leder er fællesleder for hhv. Ungdomsskolen og kommunens 10. kl.
Ungdomsskolens leder er desuden kommunens kontaktperson i forebyggelsen af ekstremisme og æresrelaterede konflikter.

Alle medarbejdere er derfor ansat i Ungdomsskolens
samlede virksomhed og kan pålægges opgaver i alle
dele af Ungdomsskolen.

Ungdomsskolens afdelingsleder er ansvarlig for kommunens Ungdomsråd.
Der er tilknyttet lokale klubkoordinatorer i de lokale
klubtilbud.
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Byråd
Skoleudvalg

Bestyrelse for
Ungdomsskolen og 10. klasse

SSP

Leder af Ungdomsskolen
og 10. klasse
•
•
•
•

Administration

•
•
•
•
•
•
•

Afdelingsleder
•
•
•
•
•
•

Forvaltning
BUF

10. klasse
Selvstændig folkeskole, fællesleder og
fælles bestyrelse med Ungdomsskolen

Servicering af bestyrelse, forvaltning
og MED
Administration og økonomi
Personale- og pædagogisk ledelse
Strategi, planer, udvikling og koordinering
Arbejdsmiljøleder
SSP, ekstremisme, æresrelaterede
konflikter
Projekter internt og eksternt
Partnerskabsaftaler med folkeskolerne
Jobcentret og eksterne samarbejdspartnere
Udvalgte holdaktiviteter
Kommunikation

Afdelingsleder

Heltidsundervisningen
PLF
Projekter
Udvekslingsstudenter
Valgfag
Udvalgte holdaktiviteter

•
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsråd og elevråd
Servicering af forvaltningen
Ungdomshuset og Make It
Fritidsundervisningen
Events, rejser og blå mandage
Demokrati, kultur og musik
Knallert og 1. hjælp
Kommunikation og PPR

Klub koordinator
•
•
•
•

Junior- og ungdomsklubber
CAMP
Sommerskolen
Projekter

I alt ca. 160 medarbejdere på en sæson tilhørende 15 forskellige faggrupper
•
•
•
•
•

26 fastansatte medarbejdere - hovederhverv
28 fastansatte klubmedarbejdere - bierhverv
6 timeansatte klubmedarbejdere
33-35 timelønnede til hold
Ca. 65 honorarlønnede
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Økonomi

Lokaler

Ungdomsskolen tildeles til hvert budgetår en økonomisk ramme til dækning af lønninger og daglig drift af:

Ungdomsskolen har d.d. aktiviteter på 11 matrikler.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungdomsskolens administration, ledelse, SSP, heltidsundervisning, modtageklasse, udvekslingsstudenter, pigeprojekt, valghold samt enkelte hold er
placeret i Ungdomsskolens bygning Blindebomsvej 11
i Middelfart by.

Ledelse og administration
Bygninger og bus
Klubber og Sommerskolen (delvist finansieret af
brugerbetaling)
Fritidsundervisning (delvist finansieret af brugerbetaling og sponsorater)
SSP
Ungdomshuset Walker (delvist finansieret af brugerbetaling og sponsorater)
Ungdomsråd (delvist finansieret af engangsbevillinger)
Partnerskaber med folkeskolerne (deleøkonomi
med folkeskolerne)
Modtageklasse og udvekslingsstuderende
Projekter for specifikke målgrupper
Knallertkørekort og 1. hjælp (brugerbetaling)
Satellit til 10. kl.
Ung til ung formidling

Ungdomsråd, innovationsværkstedet Make It, styregruppen af Ungdomshuset, udlejning af øvelokaler,
koncertsal og café er placeret i Ungdomshuset på Falstersvej 11 i industrikvarteret i Middelfart by i lejede
lokaler.
Junior- og ungdomsklubberne er placeret:
• Stribklubben på Sofiendalsvej i Strib, - Ungdomsskolens bygning
• Klubben i Middelfart – Bjergbanken på Bjergbanksvej 6 i Middelfart by – Ungdomsskolens bygning
• Skrillingeklubben i lånelokaler på Skrillingeskolen
• Klubben i Nr. Aaby i egne lokaler på Nr. Aaby skole
• Klubben i Ejby i lejet lokaler ved Ejby Hallen
• Klubben i Gelsted i lånelokaler på Gelsted Skole
• Klubben i Brenderup i lånelokaler på Anna Trolles
Skole

Økonomi uden for rammen:
• Heltidsundervisning (takstfinansieret)
• Undervisning af unge der er fyldt 18 år (takstfinansieret).

Holdet motorlærer er placeret i lånelokaler på Gelsted
Skole. Musicalen har forestillinger i Multisalen på Vestre Skole. Knallert og 1. hjælp er placeret på Nr. Aaby
Skole. Gamerprojekt i lejet lokaler i Lillebæltshallen.

Bestyrelsen udarbejder budget og fastlægger Ungdomsskolens indhold og omfang.
Den samlede økonomi skal kunne dække de udgifter,
der er i opgaveløsningen, som gennemføres med den
nødvendige organisatoriske fleksibilitet i såvel ledelse
som medarbejdergruppe.

Ungdomsskolen har brugsret til faglokaler, undervisningslokaler og idrætsfaciliteter på kommunens folkeskoler. Biblioteker, Naturcenteret, rideskoler m.fl.
laves der aftaler med efter behov.

Teknisk service
Ungdomsskolen har egen servicemedarbejder til Blindebomsvej og Ungdomshuset.
Ungdomsskolen har aftaler med serviceteamet til
snerydning samt vedligehold på Bjergbanken. Der er
lokale aftaler for Stribklubben.
Ungdomsskolen har aftaler med kørselskontoret ifm.
vedligehold af bussen.
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Funktioner
Ungdomsklubben er for unge fra 7. kl. og op til 18 år.
Det er gratis at benytte Ungdomsklubben. Tilsammen
har ungdomsklubberne åbent fire dage i ugen med to
åbningsaftner pr. matrikel.

Ungdomsskolens opgaveportefølje revurderes og tilpasses efter behov sammen med hhv. skolechefen og
bestyrelsen.
Ungdomsskolens funktioner følger den økonomiske
tildeling:

Sæsonen er fra medio september og frem til 1. maj.

•
•

Skrillingeklubben er en ungdomsklub for elever, der
går på Skrillingeskolen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubber og Sommerskolen
Fritidsundervisning; hold, rejser, blå mandage,
musical og events
Udvekslingsstuderende
SSP
Projekter for specifikke målgrupper
Ungdomshuset Walker, musik, kultur, innovationsværksted, festival, og demokrati
Ungdomsråd
Partnerskaber med folkeskolerne; understøttende
undervisning, valgfag og camps
Heltidsundervisning
Satellit til 10. klasse
Modtageklasse

Ud over de fastlagte åbningsaftner skal klubberne
etablere fællesaktiviteter, deltage aktivt i Ungdomsskolens øvrige tiltag samt kommunale tiltag, hvor
børn og unge bringes sammen på tværs af kommunen. Efterårsferie, vinterferie og dagene op til påske
er fælles ferieaktiviteter for indmeldte medlemmer i
juniorklubberne. Der laves et program med ture alle
dage i ferien.
Tilbuddet i sommerferien omfatter den første og den
sidste uge af ferien, er for alle 0.-6. klasser og kaldes
samlet ”Sommerskolen”. Sommerskolens enkelte tilbud retter sig mod forskellige aldersgrupper. Der er
brugerbetaling til sommerskolen, som tilpasses de
faktiske udgifter på den enkelte aktivitet.

Klubber og Sommerskolen
Ungdomsskolens klubber – et pædagogisk fritidstilbud til kommunens børn og unge fra 4. kl. til 18 år.

Fritidsundervisning

Ungdomsskolens klubber skal sørge for, at der i fritiden tilbydes et kreativt, lærende og indbydende miljø,
hvor unge kan mødes i trygge rammer. Her kan de
opleve sig som en del af et fællesskab, hvor der er
frirum til selvstændige valg. Klubberne skal støtte op
om den enkeltes personlige, sociale og demokratiske
dannelse.

- hold, rejser, blå mandage, musical og events
Til hver sæson udarbejdes et ungdomsskoleprogram
med en alsidig, tidssvarende, nytænkende samt traditionsrig vifte af aktiviteter, som alle unge fra 7. kl. til
18 år kan tilmelde sig i deres fritid.
Indholdet af Ungdomsskolens fritidsundervisning følger lovkravene og omfatter:
• Almen undervisning
• Prøveforberedende undervisning
• Specialundervisning
• Undervisning særligt tilrettelagt for indvandrere
• Undervisning i førstehjælp og knallertkørsel
• Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med
Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens
samlede ungepolitik (hold, rejser, blå mandag,
musical 9. kl.-25 år, events mv.)

Juniorklubben og Ungdomsklubben er placeret i seks
lokalområder i hele kommunen og tilpasset de lokale
behov.
Juniorklubben fra 4.-6. klasse er med centralt fastsat
brugerbetaling. I Strib og Middelfart er der åbent alle
ugens dage, i de øvrige klubber er det åbent to-fire
gange i ugen.
Åbningstiderne fastsættes efter skolernes timeplan
og følger skolernes ferieplan.
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Udvekslingsstuderende

Projekter for specifikke målgrupper

Ungdomsskolen varetager undervisning i dansk sprog
og kultur af udvekslingsstuderende bosat i kommunen. Andre kommuner kan benytte dette tilbud mod
betaling.

Ungdomsskolen igangsætter og driver projekter for
specifikke målgrupper. Det er typisk i form af ungegrupper for hhv. drenge og piger samt temabestemte
grupper som eksempelvis gaming-projektet. Formålet
er at styrke unges livsduelighed, trivsel og mestring
af hverdagen.

SSP
Ungdomsskolen koordinerer det lovbestemte samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi (SSP), der har til formål at forebygge kriminalitet
blandt børn og unge. I arbejdet prioriteres den generelle forebyggelse, med trivselsfremme, problemforebyggelse og tidlig indsats højt.

Ungdomshuset Walker

Ud over ledelsen er en SSP-konsulent og en SSP-opsøgende medarbejder de centrale aktører.
§115 i retsplejeloven giver aktørerne i SSP-samarbejdet mulighed for at udveksle personoplysninger, når
det er nødvendigt af hensyn til det kriminalpræventive samarbejde.

Ungdomshuset består af:
• Musikhus og øvelokaler
• Koncertsal
• Café
• Filmværksted og andre værksteder
• Lydstudie
• Make It – innovationsmiljø for unge
• Udendørsscene

SSP-samarbejdet består af tre typer indsatser:
1. Den generelle løbende indsats over for alle børn
og unge med inddragelse af relevante aktører i
SSP-samarbejdet.
2. Den specifikke indsats, der er rettet mod udsatte
grupper af børn og unge, som er ved at udvikle
kriminel adfærd.
3. Den individ orienteret indsats over for den enkelte mhp. at forebygge, at den enkelte kommer ud i
en kriminel løbebane eller fortsætter i kriminalitet.
Målgruppen i Middelfart Kommune er 6-18 år.
Den aktuelle forebyggelsesplan vedr. indsatsen på
skolerne er helt central i SSPs generelle forebyggende arbejde.
En funktionsbeskrivelse definerer opgaver og funktioner i SSP-arbejdet.
Ektremisme og negativ social kontrol
Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt
forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter koordineres i SSP-samarbejdet med
tovholderfunktion placeret hos Ungdomsskolens ledelse.

- musik, kultur, innovationsværksted,
festival og demokrati
Ungdomshuset Walker er et ungedrevet hus under
Ungdomsskolens ledelse. Målgruppen er fra 9. kl. til
25 år.

Ud over de faste aktiviteter som Walkerfestival, koncerter, fester, caféaftner, brug af værksteder og innovationsmiljøet mv., danner Ungdomshuset rammer
om mange forskelligartede aktiviteter for unge bl.a.
Unge og Demokrati, trivselsarrangementer, debatter,
møder, cafétiltag for udsatte osv.

Ungdomsrådet
Middelfart Ungdomsråd er forankret i Ungdomsskolen
og fungerer med afsæt i egne vedtægter. Ungdomsrådet har hjemsted på Ungdomshuset Walker i Middelfart.
Ungdomsrådet er nedsat af Byrådet i henhold til styrelsesloven med henblik på at inddrage kommunens
unge i demokratiske arbejdsprocesser, herunder:
• Fungere som talerør for kommunens unge i forhold til kommunale beslutninger.
• Styrke og støtte samarbejde og samvær mellem
unge.
• Være aktivitetsfremmende og idéskabende.
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Ungdomsrådet har ikke en formel høringsret, men
kan komme med forslag i forhold til ungdomspolitiske
spørgsmål og inddrages (med udtaleret) i forhold til
relevante generelle ungdomspolitiske spørgsmål, herunder det årlige budgetforslag.

i folkeskolens 9. kl. eller 10. kl. prøver i fagene dansk,
matematik, engelsk, naturfag og fysik/kemi.
Ungdomsskolen skal tilbyde eleverne at gå til prøve
i disse fag. Er enkelte elever ikke i stand til at gå til
prøve, dispenseres der efter gældende regler.

Alle unge, bosiddende i Middelfart Kommune, der er
mellem 16–24 år og har afsluttet grundskolen har
valg- og stemmeret til Ungdomsrådet.

Tilbuddet er ikke bundet af folkeskolelovens bestemmelser om timetal, fagrække, holddeling mv.
Tilrettelæggelse af undervisningens fag, hold og timetal, sker ud fra den enkelte elevs samlede handleplan.
Dette sker i samarbejde med eleven, forældre/værge
og UU-vejledningen. Ofte inddrages den afgivne folkeskole, Familieafdelingen, PPR og andre relevante
samarbejdspartnere.

Ungdomsskolens samarbejde med
kommunens folkeskoler
Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form
af partnerskaber med kommunens folkeskoler, der
kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens
som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag
og obligatoriske emner. Mål og rammer for samarbejdet skal indgå i kommunalbestyrelsens plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed (UVM).

Satellit til 10. kl.

Middelfart Ungdomsskole indgår hvert år partnerskabsaftaler med folkeskolerne og omfatter:
• Campuge for 7. og 8. klasserne
• Ung til ung formidling (Unge og demokrati, Unge
og alkohol, Sexualisterne)
• Skolevalg og valgdebat
• Valgfag
• Understøttende undervisning (fokus på pædagogiske indsatser og trivselstiltag)
• Hvad der aktuelt måtte være behov for

Modtageklasse

Ungdomsskolens Heltidsundervisning
Ungdomsskolen varetager undervisning af 7.- 8.- 9.
klasses elever i et skoletilbud, der drives efter lov om
Heltidsundervisning i Ungdomsskolen. Den primære
målgruppe er for elever med socio-emotionelle og
psykiatriske-psykologiske vanskeligheder.

I samarbejde med heltidsundervisningen undervises
en gruppe 10. kl. elever, som er særligt udfordret af
socio-emotionelle og psykiatriske-psykologiske vanskeligheder. Undervisningen og eksamen tilrettelægges efter lov om Folkeskolen.

Middelfart Ungdomsskole er uddannelsessted for
sent ankomne unge tosprogede, der ved ankomst til
landet er fyldt 14 år og er bosiddende i Middelfart
Kommune. Gruppen af 14-18 årige undervises efter
aftale med Skoleafdelingen og fra det 18. år efter aftale med Jobcenteret.
Formålet er integration, danskundervisning samt udvikling af faglige, personlige, sociale og kulturelle
kompetencer. Målet er at få de unge videre i uddannelse.

Ændringer

Ændres Ungdomsskolens virksomhed med byrådsvedtaget opgaver og funktioner i indeværende byrådsperiode, vedlægges disse som bilag til indeværende plan.

Det overordnede formål er at gøre eleverne livsduelige og dermed gøre dem i stand til at komme videre i
deres uddannelsesforløb. Undervisningen skal bringe
eleverne på et fagligt niveau, der lever op til kravene
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