Ungdomsskoleplan
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1. Ungdomsskolens lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler nr. 438 af 08/05/2017 (Ungdomsskoleloven).
Bekendtgørelse om ungdomsskoler nr. 1279 af 13/11/2015.
2. Formål med virksomheden
Ungdomsskolens virke skal tilrettelægges så de beskrevne formål i lovgivningen, i den kommunale Børneog ungepolitik og i de specifikke målsætninger for området opfyldes.
Den brede almene ungdomsskole er en forudsætning for, at ungdomsskolen kan fungere som et børne- og
ungdomspædagogisk miljø og dermed være et stærkt redskab i den kommunale børne- og ungdomspolitik.
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.
Ungdomsklub- og fritidsklubtilbud skal indeholde kvalitative fritidsaktiviteter, som har en værdi i sig selv og
som retter sig mod livet efter skoletid.
Favrskov Ungdomsskole skal udvikle det lokale samarbejde, som allerede eksisterer i forhold til de øvrige
kommunale skoler og institutioner mv., herunder indgå i partnerskaber der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Favrskov Ungdomsskole skal endvidere videreudvikle det lokale samarbejde i forhold til foreningsliv, organisationer og lokalsamfund i øvrigt.
3. Favrskov Kommunes ungdomsskoleordning
Favrskov Kommune har en ungdomsskole med en ungdomsskolebestyrelse.
Byrådet har besluttet en vedtægt for ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og arbejde.
Byrådet fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolens samlede virksomhed.
Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter principper for anvendelse af denne bevilling.
Ungdomsskolens ledelse sammensættes i overensstemmelse med lov om ungdomsskoler.
I Favrskov Kommune er ungdomsskolens virksomhed organisatorisk placeret under Børn og Skole, og ungdomsskolelederen refererer til skolechefen.
4. Målgrupper
Ungdomsskolens undervisnings- og ungdomsklubtilbud skal primært målrettes unge i alderen fra 7. klasse til
18 år.
Ungdomsskolen har desuden et fritidsklubtilbud til børn fra 4. til 6. klasse, som har behov for et tilbud om fritidsaktiviteter efter skoletid.
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Unge mellem 18 og 25 år kan optages i ungdomsskolen, for eksempel i forbindelse med aktiviteter i klub og
andre særlige projekt- og/eller fritidsaktiviteter samt i fagtilbud, hvor der er plads, og hvor disse unge matcher
på holdene.
5. Ungdomsskolens arbejdsgrundlag
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 Favrskov Kommune
for disse aldersgrupper.
Ungdomsskolen skal være igangsættende og aktivt deltagende i det forebyggende arbejde inden for målgrupperne.
Ungdomsskolen skal blandt andet i regi af SSP-samarbejdet tage initiativer overfor udsatte børn og unge og
i øvrigt indgå i nødvendige samarbejder om og med disse unge.
Ungdomsskolens arbejde skal tilrettelægges således, at virksomheden efterlever de gældende lovgrundlag,
som er på området.
6. Indhold og omfang
I henhold til ungdomsskoleloven og på baggrund af beslutninger i Favrskov Kommune omfatter ungdomsskolen:
6.1 Almen undervisning
Den almene undervisning skal omfatte alle fag og emner, hvori unge måtte ønske undervisning i deres fritid,
og som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål. Den almene undervisning skal søges etableret
i samspil med ungdomsskolens øvrige klub- og fritidsvirksomhed.
Børn og unges indflydelse, initiativer og ønsker skal prioriteres højt, når ungdomsskolen planlægger, tilrettelægger og gennemfører undervisnings-, fritids- og klubaktiviteter.
Udgangspunktet for dannelsen af et undervisningshold er 12 tilmeldte elever. Dog kan der i særlige tilfælde
etableres hold fra og med 8 tilmeldte elever.
6.2 Prøveforberedende undervisning
Den prøveforberedende undervisning etableres, så behovet for denne undervisning i videst muligt omfang
imødekommer de unges ønsker og behov.
6.3 Specialundervisning
Specialundervisningen etableres efter konkret vurdering, så behovet herfor i videst muligt omfang imødekommes.
6.4 Undervisning af unge indvandrere
Der etableres hold i dansk som 2. sprog samt andre aktiviteter, der kan fremme integrationen af indvandrere
i det danske samfund og i Favrskov Kommunes lokalmiljøer. Disse aktiviteter igangsættes i fornødent omfang.
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6.5 Undervisning i færdselslære og knallertkørsel mv.
Alle unge med den rette alder, der ønsker knallertbevis og traktorkørekort, får tilbud om at modtage den obligatoriske undervisning i Ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal ligeledes tilbyde de unge de obligatoriske
færdselsrelaterede førstehjælpskurser.
6.6 Samarbejder 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 mål for fag og obligatoriske
emner. Målet er at styrke elevernes omsætning af teori til praksis og på en engagerende måde at bidrage til
alle elevers læring, trivsel og dannelse.
6.7. Andre aktiviteter
Ungdomsskolen skal tilrettelægge særlige SSP-aktiviteter og tage selvstændige initiativer over for målgrupper, hvor der er behov herfor.
6.8 Ungdomsskolens ungdomsklub- og fritidsvirksomhed
Ungdomsskolens fritidsklubtilbud er målrettet aldersgrupperne fra 4. – 6. klasse. Ungdomsskolens ungdomsklubtilbud skal være målrettet aldersgrupperne fra 7. klasse til 18 år idet der dog er mulighed for at inddrage
unge over 18 år i det omfang, der er lokale behov herfor.
Ungdomsklubtilbuddene til de unge fra 7. klasse og opefter vil foregå i de lokale klubfaciliteter, men de enkelte tilbud er principielt åbne for alle kommunens unge i målgruppen. Ungdomsskolen skal derfor sikre gode
tilbud, der fremmer de unges frie valg af tilbud og sociale kontakter på tværs af kommunens lokalområder.
Børn og unge, der ønsker at benytte klubbernes tilbud, skal være tilmeldt disse.
Der kan ligeledes etableres anden fritidsvirksomhed i ungdomsskolen eksempelvis i form af weekendture,
lejre, ekskursioner og rejser samt foredrag, udstillinger m.v.
6.9 Rammer for fag og aktiviteter.
Fagene og aktiviteternes titel og/eller indhold må ikke stride mod dansk lovgivning.
Fagene og aktiviteterne skal ligge inden for rammerne af Favrskov Kommunes overordnede målsætninger
for områderne og have et forsvarligt fagligt og pædagogisk mål og indhold.
Ungdomsskolens fag og aktivitetstilbud skal etableres i henhold til gældende aftaler og principper, så ungdomsskolens virksomhed ikke konkurrerer med det lokale foreningsliv.
Fag- og aktivitetstilbuddene må ikke indeholde eller have indhold med religiøs forkyndelse eller politisk ensidighed.
Fagene og aktiviteterne skal gennemføres med optimal sikkerhed for børnene og de unges fysiske og psykiske velbefindende.
Beslutninger om oprettelse af fag, hold og igangsætning af aktiviteter mv. træffes af ledelsen på baggrund af
den økonomiske ramme, som Byrådet har afsat til formålet, samt øvrige overordnede beslutninger, som
måtte være truffet af Byråd og ungdomsskolebestyrelsen.
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7. Samarbejde
Favrskov Ungdomsskole skal udvikle det lokale samarbejde, som allerede eksisterer i forhold til de øvrige
kommunale skoler og institutioner mv., og i forhold til foreningsliv, organisationer og lokalsamfund i øvrigt.
8. Ledelse og struktur
Den overordnede ledelse varetages af ungdomsskolebestyrelsen. Bestyrelsens sammensætning og arbejdsgrundlag fremgår af styrelsesvedtægten for ungdomsskolen.
Den daglige ledelse af de kommunale fritidstilbud til børn og unge varetages af en ungdomsskoleleder (ungdomsskoleinspektøren jf. ungdomsskoleloven § 10), der refererer til skolechefen.
Desuden ansættes tre afdelingsledere (pædagogiske medhjælpere jf. ungdomsskoleloven §11) og relevante
klubledere.
Den enkelte leder er over for ungdomsskolelederen ansvarlig for de aktiviteter og den økonomi, der foregår
inden for det område, som vedkommende er tillagt ansvaret for.
Afdelingsledere, klubledere og ungdomsskolens sekretariat refererer alle direkte til ungdomsskolelederen.
Desuden er der flere faciliteter tilknyttet ungdomsskolen. Se nedenstående organisationsdiagram.
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9. Ressourceanvendelse
Gennem det årlige budget tildeler Byrådet en samlet økonomisk ramme til ungdomsskolens virksomhed.
Ud fra de overordnede politiske beslutninger udarbejder ledelsen i samarbejde med ungdomsskolebestyrelsen fordeling af de budgetlagte ressourcer på de forskellige aktivitetsområder for det kommende år.
10. Faglig udvikling og opfølgning på aktiviteter og resultater
Ungdomsskolen indgår i den løbende opfølgning på aktiviteter og resultater, som foretages hvert andet år i
kvalitetsrapporten for skoleområdet. Her angives særlige indsatsområder, og der følges op på mål, aktiviteter, ressourceanvendelse, resultater mv.
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