STYRELSESVEDTÆGT FOR DEN FÆLLES
BESTYRELSE FOR UNGDOMSSKOLEN OG 10.
KLASSE
Sammensætning og valg
§ 1. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret:
2 medlemmer valgt af Byrådet.
2 repræsentanter vælges fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse
for ungdomsskoleområdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
3 elevrepræsentanter
3 medarbejderrepræsentanter
1 repræsentant for forældre 10. klasse
Der vælges stedfortrædere for samtlige medlemmer.
Stk. 2. Tilforordnede uden stemmeret:
1 Folkeskoleleder
1 Ungdomsskoleleder
1 Musikskoleleder
§ 2. Repræsentanterne for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af og blandt Byrådets
medlemmer og følger den kommunale valgperiode.
Bestyrelsens formand og næstformand udpeges i forbindelse med Byrådets
konstitueringsaftale.
Stk. 2. Repræsentanterne for organisationerne eller sammenslutninger og deres
stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Valg følger
den kommunale valgperiode.
Stk. 3. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges 1 af og blandt
folkeskolernes fælleselevråd, 1 af og blandt 10’erens elever, 1af og blandt Ungdomsrådet.
Valget foregår hvert år således at elevrepræsentanterne kan tiltræde pr. 1. august. Valget
er gældende for en periode på ét år. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i behandling
af sager vedrørende enkeltpersoner.
Stk. 4. Af medarbejderrepræsentanter vælges 3. 2 medarbejdere vælges fra
Ungdomsskolen og 1 medarbejder fra 10. klasse. Repræsentationen vælges af og blandt
MED-lokaludvalget i henhold til Middelfart Kommunes MED-aftale. Ophører en
medarbejder med at arbejde på afdelingen, indtræder stedfortræderen.
Stk. 5. Valg af forældrerepræsentant for 10. klasse foregår ved at forældre indbydes til en
valghandling. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til elever i 10. klasse.
Valgperioden er 1 år. Valget foregår hvert år med tiltrædelse pr. 1. august.
Bestyrelsens mødevirksomhed og forretningsorden
§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed gennem møder. Møderne afholdes for lukkede
døre.
Stk. 2. 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.
§ 4. 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.

§ 5. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af
valgperioden. Er der ved et medlems udtræden ingen stedfortræder, foretages
suppleringsvalg for resten af valgperioden.
§ 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
§ 7. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for
hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
§ 8. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsens beføjelser og opgaver
§ 9. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse udøver sin virksomhed inden for hver
sin gældende lovgivning og de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.
§ 10. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse træffer beslutning om anvendelse af
de tildelte økonomiske rammer. Beslutninger, der alene har betydning for hhv.
Ungdomsskolen og 10. klasse, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er
repræsentanter for hhv. Ungdomsskole og 10. klasse.
Stk. 2. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse fastlægger indhold og omfang af
Ungdomsskole og 10. klasse på baggrund af den i § 10, stk. 1 angivne beløbsramme samt
de af Byrådet vedtagne planer for Ungdomsskolen og 10. klasse.
§ 11. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse afgiver indstilling til Byrådet om
ansættelse og afskedigelse af ledere i Ungdomsskolen, samt fælles leder.
Stk. 2. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse ansætter og afskediger øvrigt
personale efter gældende lovgivninger.
§ 12. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der
vedrører Ungdomsskolen og 10. klasse. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle
spørgsmål, som Byrådet forelægger den.
Ledelsesbeføjelser
§ 13. Den fælles leder af Ungdomsskolen og 10.klasse er sekretær for den fælles
bestyrelse og deltager i dennes møder uden stemmeret.
Stk. 2 Den fælles leder har den administrative og pædagogiske ledelse af Ungdomsskole
og 10. klasse.
Stk. 3 Den fælles leder kan overdrage sekretærfunktionen til andre i ledelsesteamet.
Ikrafttrædelse og ændringsbestemmelser
Denne vedtægt træder i kraft den 1/8 2018 og erstatter vedtægten for Musikskolen,
Ungdomsskolen og 10. klasse i Middelfart kommune.
Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra
den fælles bestyrelse.

