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1. Lovgrundlag - Formål - uddrag af Lov om ungdomsskoler 

§1 Ungdomsskolen skal give 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. 

Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. 

Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i 

ungdomsskolen. 

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. 

  

2. Udsyn til kommunale politikker: 

Ungdomsskolen skal tilbyde undervisning, klubaktiviteter og anden fritidsvirksomhed, som 

besluttes af Byrådet, og som er i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er 

gældende i Nyborg Kommune for disse aldersgrupper.  

Ungdomsskolen skal være igangsættende og aktivt deltagende i det forebyggende arbejde inden 

for målgruppen.  

Ungdomsskolens arbejde skal tilrettelægges således, at lovgrundlaget for området efterleves.   

- Kultur- og fritidspolitikken 

- Børne- og Ungepolitikken 

- Ungdomspolitikken 

- Skole- og Dagtilbudspolitikken 

- Musikpolitikken 
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- Sundhedspolitikken 

- Ligestillingspolitikken 

- Klima- og miljøpolitikken 

 

3. Tilgang til unge 

Ungdomsskolen 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 klare 

formål at få unge til at lykkes, så de bliver så dygtige, livsduelige og selvforsørgende som 

overhovedet muligt. 

Derudover skal ungdomsskolen være garant for, at der arbejdes med dannelse, uddannelse og 

demokratisk forståelse. Dannelse og demokratisk forståelse 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. Uddannelse 

defineret som at unge får de bedste muligheder for, at kunne udvikle faglige kvalifikationer og 

kompetencer, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

4. Ungdomsskolens bestyrelse 

Byrådet beslutter bestyrelsens sammensætning og udpeger efter hvert kommunalvalg egne 

medlemmer. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. I ungdomsskolebestyrelsen skal der som 

minimum være repræsentanter for: 

- 1 elevrepræsentant fra kommunens fælleselevråd – valgt for 1 år ad gangen 

- 1 repræsentant fra Ungdomsrådet – valgt for 1 år ad gangen 

- 2 medarbejderrepræsentanter fra ungdomsskolen – valgt for 2 år ad gangen 

- 2 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, 

herunder arbejdsmarkedets parter. 

- 2 repræsentanter fra Byrådet. Udpeges af byrådet efter hvert kommunalvalg (4 år) 

- Ledelsen ved ungdomsskolen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.  

Ungdomsskoleledelsen er referent. 

Ungdomsskolebestyrelsen konstituerer sig på baggrund af Byrådets udvælgelse af 

bestyrelsesmedlemmer. Byrådet konstituerer formand og næstformand.  

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.  

  

5. Ledelse og organisation 
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Ungdomsskolen er organisatorisk placeret i Skole- og Kulturafdelingen og med reference til skole- 

og kulturchefen.  

Ungdomsskolens ledelse består af:         

 1 ungdomsskoleleder, 1 viceungdomsskoleleder og 1 afdelingsleder. 

Der er tilknyttet lokale klubkoordinatorer til de lokale klubtilbud. 

Ungdomsskolens organisering afspejler en agil og omstillingsparat organisation. Hvis 

opgaveløsningerne – med de unge i fokus - skal kunne håndteres hurtigt og med høj kvalitet skal 

Ungdomsskolens organisering understøtte dette.  

 

6. Ungdomsskolens tilbud og målgrupper 

·       Almen/fritidsundervisning herunder undervisning i færdselslære og knallertkørsel. 

(7.klasse til 18 år) 

·       Heltidsundervisning Sporskiftet (8.-10.kl) og Uddannelsesraketten (specialpædagogisk 

tilbud til unge der ikke er uddannelsesparate 15-17 år.)  

·       SSP (samarbejde mellem Skole, Socialafdeling og Politi - fokus 6.klasse - 30 år) 

·       Andre aktiviteter, camps og projekter, som er i overensstemmelse med ungdomsskolens 

formål. 

·       Fritidsklub (4. - 6. klasse) og ungdomsklubber (7.klasse - 18 år) 

  

7. Fysiske rammer  

Ungdomsskolens virksomhed kan foregå overalt i kommunen. Det tilstræbes at lokationen passer 

til aktiviteten og understøtter formålet. 

Derudover har ungdomsskolen til huse på flg. matrikler: 

·    Hyrdegyden 4, Nyborg: Administration, Heltidsundervisningen Sporskiftet, 

Uddannelsesraketten, SSP, fritids- og ungdomsklubben i Nyborg. 

·    Kertemindevej 46, Aunslev: Fritidsklubben i Aunslev. 

·    Skolevej 2, Ullerslev: Fritids- og Ungdomsklubben i Ullerslev. 

·    Langemosevej 2, Ørbæk: Fritids- og Ungdomsklubben i Ørbæk. 

 

8. Økonomi 
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Ungdomsskolen tildeles hvert budgetår en økonomisk ramme til dækning af lønninger og daglig 

drift af: 

 Ledelse og administration 

 Bygninger og bus inkl. servicering af disse 

 Klubber 

 Fritidsundervisning 

 SSP 

 Aktører i Spor 25 

 Ungdomsråd (særskilt økonomi) 

 Ungdomshuset (særskilt økonomi) 

 Byrådsdag for 9. klasserne 

 ”Åben skole” partnerskaber med folkeskolerne (deleøkonomi) 

 Rockmusical 

 Musicaltalentskole 

 Knallertkørekort og førstehjælp (brugerbetaling) 

 Ung til ung formidling 

 Fælles elevråd 

 Sommeraktiviteter 

 Minicamp 

 Sidste skoledagsfest 

Økonomi uden for rammen: 

 Heltidsundervisningen – spor 1 og 2 (rammefinansieret) 

 Uddannelsesraketten (rammefinansieret) 

 ”Alle har ret til en god ferie” (rammefinansieret) 

 Sommercamps for specialskolerne (rammefinansieret) 

 Overgangsmentor i samarbejde med KUI (takstfinansieret) 

 ”Op lille Hans” (Rammefinansieret) 

Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte 

beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden. Ungdomsskolelederen har det overordnede 

ansvar for ungdomsskolens økonomi. 

 

9. Tidsplan 

Ungdomsskoleplanen træder i kraft fra 1. august 2021 og gælder frem til 2025. 

Ungdomsskoleplanen revideres efter behov. 

 

  

 


