Marts 2022
Ungdomsskoleplanen er udfærdiget i henhold til Lov om Ungdomsskoler

Formål
Ungdomsskolen skal give børn og unge mulighed for at fæstne og uddybe deres
kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til aktivt at indgå i forpligtende
fællesskaber med medindflydelse og ejerskab med fokus på stærke relationer og et
inkluderende miljø. Ungdomsskolen skal bidrage til at give deres tilværelse forøget
indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk
samfund.
Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde
ungdomsskolevirksomhed for kommunens unge.

Vision
Furesø Ungdomsskole skal være mulighedernes skole for børn og unge, en platform
for et godt børne-, ungdoms- og voksenliv, og som medvirker til, at børn og unge i
Furesø oplever fællesskaber på tværs af kommunen. Ungdomsskolen skal give børn
og unge mulighed for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere deres
læringslyst, deres personlige udvikling samt evne og vilje til at gennemføre en
ungdomsuddannelse.

Ungdomsskolens aktiviteter omfatter










Hold i almene fag – boglige, kreative, science og musiske fag (herunder
musical)
Der kan etableres særlige forløb for børn/grupper
Undervisning for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold
Knallertundervisning og færdselslære
Førstehjælpskurser
Ture- og rejsevirksomhed
Særligt tilrettelagte forløb i samarbejde med folkeskolerne
Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan
indgå i kommunens samlede ungdomspolitik
Frivillige valgfag for 7. og 8. årgang (Ungdomsskolens sæsontilbud)

Målgruppen er alle børn og unge, som bor eller går i skole i Furesø. Tilbuddene kan
benyttes fra og med 7. klasse, til eleverne fylder 18 år. Der er cirka 3500 unge i
målgruppen og Ungdomsskolens mål er at have mellem 800-1000 tilmeldinger.
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Bestyrelsen har besluttet at lade 6. årgang deltage i udvalgte aktiviteter i
ungdomsskolen.
Kommunalbestyrelsen / Børne- og Skoleudvalget har givet dispensation i forhold til
aldersgrænsen, således at unge i Furesø kan deltage op til 25 år, såfremt aktiviteten
ikke udløser en økonomisk ressource.
Børn og unge, der er bosiddende i andre kommuner og ikke går i skole i Furesø, kan
deltage i ungdomsskolens undervisning/aktiviteter. Ungdomsskolen har mulighed for
at opkræve betaling for de elever hos deres hjemkommune for undervisningen.

Udvikling af ungdomsskolen
Samarbejdspartnere
Ungdomsskolen arbejder tæt sammen med Kulturhuset Galaksen, Musikskolen og
Kultur, Fritid og Idræt og afholder jævnligt møder vedr. udvikling af nye fælles
projekter om udvikling af bedre ungetilbud. Derudover har ungdomsskolen
samarbejder med de omkringliggende ungdomsskoler fra andre kommuner.

Samarbejde med folkeskolerne
Ungdomsskolen arbejder tæt sammen med folkeskolerne. Ungdomsskolen bidrager til
opfyldelsen af folkeskolens formål og bidrager til opfyldelsen af mål for folkeskolens
fag og obligatoriske emner. Det kan f.eks. være eksamenstræning,
coaching/trivselsforløb, seksualundervisning, projektuger, Furesø Filmclass og
anderledes uger (AU). Ungdomsskolen har en løbene dialog med folkeskolernes
ledelser omkring udvikling af samarbejdet.

Elevbetaling:
Undervisningen skal være gratis for eleverne. Der kan dog opkræves beløb til hel eller
delvis dækning i forbindelse med materialer, rejser, weekendture og ekskursioner.

Egne lokaler:
Ungdomsskolen råder over egne lokaler på Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum i
tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 22.00 på hverdage, i weekender og skoleferier, hvor
Ungdomsskolens kontor ligeledes er placeret.
Ungdomsskolen har ret til servicemedarbejderbistand.
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Eksterne Lokaler:
Ungdomsskolen har adgang til Furesø Kommunes øvrige lokaler og sæsonbooker på
lige fod med øvrige brugere af lokaler. Ungdomsskolen har adgang til Folkeskolernes
lokaler efter skoletid.

Ungdomsskolens forankring og ledelse:
Furesø Ungdomsskole er forankret i Børne- og Skoleudvalget.
Ungdomsskolen ledes af en ungdomsskoleleder og har en koordinator med
personaleansvar på 37 timer/uge.
Ungdomsskolelederen har det administrative, økonomiske og pædagogiske ansvar.

Ledere/Lærere/medarbejdere:
Lederstillinger og lærerstillinger i Ungdomsskolen normeres og klassificeres i
overensstemmelse med: “Aftale om lederstillinger i ungdomsskolen” samt
“Overenskomst for lærere m. fl. i ungdomsskolen.”
Timelønnet personale ansættes af ungdomsskolelederen efter deres faglige og
pædagogiske kvalifikationer.
Ansættelse af timelønnede lærere omfatter kun de af ansættelsesbrevet aftalte timer.

Ungdomsskolebestyrelsen:
Består af:
-

-

2 medlemmer udpeget af Byrådet
2 medlemmer (en fra arbejdstager- og en fra arbejdsgiverside) udpeget af
Byrådet efter indhentet indstilling fra de stedlige arbejdsmarksparter, der har
særlig interesse i ungdomsskolevirksomhed.
2 repræsentanter, valgt af og blandt medarbejderne
1 elevrepræsentant, valgt af og blandt eleverne.

Tilforordnede uden stemmeret:
- 1 repræsentant fra fritids- og foreningslivet i Furesø Kommune, fx repræsentant
for FIR (Furesø Idrætsråd), repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget eller
repræsentant for fritidsforvaltningen i Furesø Kommune)
- 1 forældrerepræsentant fra skolebestyrelserne
- 1 repræsentant fra Rådgivning for børn, unge og familier
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Ungdomsskolelederen er sekretær i bestyrelsen uden stemmeret
(Elevrepræsentanten har stemmeret, men må ikke deltage i afstemninger om eller
overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner).

Ungdomsskolebestyrelsens ansvarsområde:
Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder, inden for den af Kommunalbestyrelsen
fastsatte beløbsramme, budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på
baggrund heraf, principperne for ungdomsskolevirksomheden i Furesø i henhold til
ungdomsskoleplan.
Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser er i høj grad uddelegeret til
Ungdomsskolelederen.
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