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FORORD 
V/ HENRIK LARSEN, UNGDOMSSKOLELEDER

Virksomhedsplanen for UngNorddjurs er udarbejdet med det udgangspunkt, at vi ønsker at være en central 
og dynamisk aktør på børne- og ungeområdet i Norddjurs Kommune båret af det engagement, den professi-
onalisme og den stolthed, som præger UngNorddjurs’ arbejde.

UngNorddjurs’ virksomhedsplan tager afsæt i ønsket om at medvirke til at understøtte Norddjurs kommunes gæl-
dende og kommende politikker og værdier samt bidrage til kommunens tanker om helhed i Norddjurs kommune. 
Endvidere skal UngNorddjurs sikre de unge i Norddjurs Kommune et alsidigt ungdomsskole- og fritidstilbud, der 
skal være med til at udvikle og modne de unge personligt, socialt og fagligt. 

UngNorddjurs er aktør og medspiller på mange felter inden for børne- og ungeområdet, hvor vores rummelighed 
gør, at Norddjurs Kommune kan bruge os som et fleksibelt redskab, der kan træde til, når der skal laves løsninger 
og tilbud for børn og unge. Det uanset om det er for normalt fungerende unge eller for udsatte unge, der har det 
svært.

For UngNorddjurs er det afgørende, at vi med denne virksomhedsplan aktivt medvirker til at danne og uddanne 
unge til kompetente og aktive medborgere i et demokratisk samfund.
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VISION
VISIONEN FREMSTÅR SOM LEDESTJERNE FOR ORGANISATIONEN

Medarbejdere og ledelse i UngNorddjurs har sammen skabt en ny vision for fremtiden.

Visionen åbner op for at fremme og støtte unges muligheder og drømme, og sætter mennesket og fællesskabet i 
centrum.

UNGNORDDJURS SKAL MEDVIRKE TIL AT BØRN OG UNGE OPLEVER:

Et liv med muligheder og drømme
gennem udvikling af nye og eksisterende former for

Dannelse, Uddannelse og Demokrati (profilmål)
- med særligt fokus på forebyggelse – 

så alle får en fair chance i livet

Visionen indeholder tre profilmål, som sammen med organisations- og ledelseskodekset, ”Vores Norddjurs”, skal 
være med til at udleve vision og sætte en retning, der binder UngNorddjurs sammen.

De tre profilmål indeholder hver især et statement, der beskriver et ønske, som hele organisationen skal arbejde 
mod at opnå:

DANNELSE
”Vi ønsker at danne børn og unge såvel personligt som kulturelt og demokratisk, så alle får en fair chance”.

UDDANNELSE
”Vi ønsker en aktiv og opsøgende ungdomsskole, som skaber rum og læringsmiljøer til unges fritidsliv”.

DEMOKRATI
”Vi ønsker at de unge oplever medbestemmelse i dagligdagen, hvor unge anerkender deres egen og andres ret til 
at give deres mening til kende og sammen skaber fælles, sociale handlinger. Vi ønsker at engagere unge i formali-
serede råd, hvor unge påtager sig loyalt at repræsentere fællesskabets meninger” 
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VÆRDIER 
Værdier er ord, der markerer, hvad vi som ungdomsskole mener, er fundamentet for alle vores handlinger 
som unge, voksne, medarbejdere og ledere i vores organisation.

UngNorddjurs’ værdier har sit udgangspunkt i organisations- og ledelseskodekset, ”Vores Norddjurs”, der er gæl-
dende for alle ansatte i Norddjurs kommune. Kodekset sætter en fælles retning for hele Norddjurs kommune og er 
det, der binder de enkelte arbejdspladser sammen. Samtidig skal værdierne skabe rum for, at den enkelte arbejds-
plads, decentralt og tæt på kerneopgaven kan træffe de gode beslutninger.

DE FIRE VÆRDIER ER: 
Tillid viser sig hos os ved, at vi har tiltro til, at der udvises ansvarlighed i opgaveløsningen, 
at alle arbejder ud fra den bedste intention, samt at arbejdet udføres med afsæt i høj faglig-
hed og sund fornuft. Det giver rum for, at den enkelte kan træffe beslutninger og handle på 
baggrund heraf.

Tillid bygger på gensidig forventningsafstemning og tro på, at aftaler overholdes af begge 
parter. Gennem dialog skaber vi tillidsfulde relationer, der bygger på åbenhed, tryghed og 
nysgerrighed i forhold til den måde, vi løser opgaven på.

Tillid i UngNorddjurs betyder, at vi:

• er gennemsigtige omkring beslutninger og processer og har et højt informationsniveau

• praktiserer en åben dialog

• sikrer tydelighed om rammer, målsætninger og muligheder for medbestemmelse

• giver mulighed for at få og tage ansvar og undlader unødig kontrol af hinanden

• udviser troværdighed ved at handle og følge op på aftaler og tiltag 

Hos os betyder ordentlighed, at vi møder hinanden med respekt og med en professionel 
tilgang, hvor vi accepterer og anerkender hinandens forskelligheder såvel fagligt som per-
sonligt. 

Ordentlighed betyder, at det, vi siger, er det, vi gør. Vi holder fokus på opgaven, arbejder ud 
fra høj professionalisme og udvikler gode samarbejdsrelationer, samt øget tværfaglighed i 
opgaveløsningen. 

Vi udviser ordentlighed ved, at alle behandles som lige meget værd, at vi tager hinanden 
seriøst og giver alle en fair behandling. Vi er åbne og ærlige og behandler hinanden ud fra 
vores værdigrundlag.

Ordentlighed i UngNorddjurs betyder, at vi:

• indgår i ligeværdige dialoger ved, at vi lytter til hinanden og selv kommunikerer tydeligt 
og respektfuldt
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• accepterer, respekterer og giver plads til forskelligheder

• anerkender værdien af flere og andre fagligheder og perspektiver

• udviser ansvar og står på mål for fælles beslutninger

• er omhyggelige og efterstræber det bedste resultat

Udvikling betyder, at vi er refleksive og konstruktivt kritiske, og at vi tager initiativ til at 
afprøve nye ideer. Hos os betyder udvikling, at der er balance mellem iværksættelsen af 
innovative tiltag og prøvehandlinger, samt tid til evaluering og tilpasning. Vi opfordrer og 
styrker modet til at afprøve alternative arbejdsmetoder. 

Gennem medbestemmelse og medindflydelse skaber vi rum for at udvikle ejerskab. Vi frem-
mer tryghed og engagement i opgaveløsningen. Udvikling betyder, at der er opbakning til 
at udfordre etablerede rutiner og tankegange.

Udvikling i UngNorddjurs betyder, at vi:

• anvender prøvehandlinger som et redskab til at teste nye måder at gøre tingene på

• er nysgerrige på ideer og bakker op om at tage chancer for at drage ny læring

• bruger sund fornuft og udviser handlekraft i den daglige opgaveløsning

• tager initiativ til at nytænke eksisterende praksis og udvikler det, der bør ændres

• tilpasser vores faglighed og kompetencer i takt med, at kerneopgaven forandres

Kommune betyder fællesskab. Hos os eksisterer og udvikles fællesskab internt og eksternt 
i organisationen. Samarbejdet sker mellem borger og kommune, samt internt og eksternt i 
organisationen.

Vi fokuserer på kerneopgaven i et fælles og konstruktivt samarbejde og finder løsninger i 
fællesskab. Hos os arbejder vi på tværs, spiller hinanden gode og sørger for, at alle er en del 
af fællesskabet. Vi er fagligt kompetente og udnytter den fælles viden, samarbejde og part-
nerskaber. 

Fællesskab i UngNorddjurs betyder, at vi:

• samarbejder på tværs af niveauer, forvaltninger og afdelinger

• i arbejdet med kerneopgaven byder ind med relevante kompetencer

• udviser åbenhed og videndeler i organisationen

• tilstræber at inddrage hinanden i opgaveløsningen

• arbejder for den fælles opgave, fælles målsætninger og i en fælles retning
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MÅLGRUPPE 

Målgruppen er lovmæssigt alle unge mellem 14 og 18 år bosiddende i kommunen. Unge fra andre kommuner kan 
efter aftale deltage i Norddjurs Ungdomsskoles aktiviteter, ligesom unge fra Norddjurs kommune efter forudgå-
ende aftale kan deltage i aktiviteter i andre kommuners ungdomsskolevirksomhed. I nogle tilfælde vil der blive 
opkrævet brugerbetaling for deltagelsen.

Særligt for Norddjurs Kommune i forhold til udvidelse af målgruppen: 

• 4. til 6. årgang er en del af målgruppen i forhold til Juniorklubberne, 
skilsmissegrupper, sorggrupper og Ungdomskonsulenter

• 7. årgang er en del af målgruppen for ungdomsskoleklubber og 
undervisning

• 7. og 10. årgang er en del af målgruppen for Heltidsundervisningen

• 16 - 25 årige er en del af målgruppen i forhold til Ungdomsunivers, 
Norddjurs Ungeråd, Ungdomskonsulenter og UU-projekter

MÅLSÆTNINGER OG MÅLGRUPPE
Målsætningerne skal udtrykke, hvad organisationen vil med de unge og klargøre formålet med organisati-
onen, så de udgør en overordnet basis for de efterfølgende konkrete tilbud og indsatser.

UNGNORDDJURS’ MÅLSÆTNINGER ER, AT VI: 

• Skal give de unge mulighed for at spejle deres liv i egne drømme (personlig dannelse)

• Skal præge unge gennem positive kultur- og værdifællesskaber til aktive medborgere (kulturel og dan-
nelse)

• Skal sammen med de unge udvikle læringsmiljøer præget af nysgerrighed, der understøtter drømme om 
et godt liv (uddannelse)

• Skal udvide unges horisonter (uddannelse) 

• Skal motivere unge til deltagelse i forpligtende fællesskaber (demokrati) 

• Skal tilskynde unge til at søge indflydelse (demokrati).

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, økonomi og 
geografi. 
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TILBUD OG INDSATSER
Til realisering af UngNorddjurs målsætninger har vi følgende konkrete tilbud og indsatser. 

UNGDOMSSKOLE UNDERVISNING 

I hver sæson udarbejdes der løbende et ungdomsskoleprogram med en alsidig, tidssvarende, nytænkende vifte af 
tilbud som de unge fra 7. kl. til det 18. år kan tilmelde sig. Det kan være korte eller længerevarende eftermiddags- 
og aftenforløb; evt. weekendtilbud. 

MARTHASKOLEN VERSION 2.0

Marthaskolen version 2.0 er et samarbejde med lokale aktører og undervisere, der kommer til at stå for undervis-
ningen på kreativt design, madlavning, sundhed og trivsel. Tanken er, at man som ung på Marthaskolen kommer 
ud i det virkelige liv og prøver kræfter med at være en del af f.eks. en restaurant, en cafe eller et fitnesscenter. Der-
udover er tanken, at du skal ud på besøg hos virksomheder, hvor du bliver sat ind i dagligdagen og får erfaringer 
med derfra. Martha version 2.0 er et toårigt forløb med løbende moduler, hvor man for hvert afsluttet modul får et 
bevis.

SAMARBEJDE MED FOLKESKOLER, PRIVATSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER 

UngNorddjurs’ samarbejder med folkeskoler, privatskoler og ungdomsuddannelser, hvor formålet er at skabe 
undervisningsforløb ud fra tankerne om, at kunne bidrage til læring i den ”Åbne skole”. UngNorddjurs vil levere 
kvalitativ læring, der både foregår i nye og anderledes rammer, udføres på en anden måde, virker motiverende for 
elevernes lyst til at lære, og samtidig understøtter målene i folkeskoleloven. Samarbejdet med skolerne er en måde 
at kvalificere egen virksomhed på, da vi møder unge, der ikke normalt vil søge vores tilbud. Dette møde giver ung-
domsskolen mulighed for at etablere kontakt og dermed udbrede kendskabet til ungdomsskolens fritidstilbud. 

FÆRDSELSSKOLEN

Alle unge, som ønsker et knallertbevis, har fra det fyldte 15. år mulighed for at modtage den obligatoriske knaller-
tundervisning. Hertil er knyttet den obligatoriske undervisning i færdselsrelateret førstehjælp. 

JUNIORKLUBBER

Juniorklubber er et pædagogisk fritidstilbud til kommunens børn og unge fra 4. til 6. klasse. Juniorklubberne skal 
sørge for, at der i fritiden tilbydes et kreativt, lærende og indbydende miljø, hvor børn/unge kan mødes i trygge 
rammer. Her kan de opleve sig som en del af et fællesskab, der skal støtte op om den enkeltes personlige, sociale 
og demokratiske dannelse. 

UNGDOMSKLUBBER 

Ungdomsklubberne er for unge fra 7. kl. og op til det 18 år. Fra ungdomsklubberne udspringer der mange forskel-
ligartede aktiviteter udover den faste åbningstid. Det kan være lokale weekendaktiviteter, tværgående aktiviteter 
klubberne imellem, ture, rejser. I forhold til dette samarbejdes der med andre ungdomsskoler. Ungdomsklubberne 
laver indimellem i skolernes ferier lokale aktiviteter alt efter behov, og der arbejdes såvel med generel forebyggel-
se som trivsel for de unge. Medbestemmelse og medinddragelse præger alle klubaktiviteter, og demokratiarbejdet 
er centreret omkring hver klubs ungdomsskoleråd, der har høringsret og indgår i ungdomsskolens bestyrelse.

SSP 

SSP står for det forebyggende samarbejde mellem Skole, Politi og Socialforvaltning. UngNorddjurs er tillagt ud-
møntningen af SSP-samarbejdet i kommunen gennem deltagelse i Lokalråd og styring af det operationelle arbejde i kom-
munens SSP-distriktsudvalg. SSP-organisationen i Norddjurs kommune er organisatorisk placeret under UngNorddjurs.
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UNGDOMSKONSULENTER OG SOCIAL DØGNVAGT

Der er til SSP-organisationen i Norddjurs Kommune tilknyttet ungdomskonsulenter, som er frontløbere i forhold til 
den almene kommunale forebyggende indsats overfor kommunens børn og unge. Ungdomskonsulenterne indgår 
i samarbejdet med kommunens folkeskoler, privatskoler, specialcentre, ungdomsuddannelser, ungdomsskolen, 
familieafdelingen, foreninger, politi, forretningsliv, mv.         
Ungdomskonsulenterne varetager den sociale døgnvagt udenfor Visitationsafdelingens normale åbningstid. 

HELTIDSUNDERVISNINGEN

Heltidsundervisningen er et alternativ til folkeskolens undervisning på 7.-9. klassetrin + evt. 10. klassetrin til elever 
på 13-17 år, som af forskellige årsager ikke kan følge med eller ikke trives i den almindelige folkeskoleundervis-
ning. Målet er, at eleverne skal gennemføre folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk, om muligt, 
samt gøre dem ”livsduelige” med henblik på at kunne komme videre i deres uddannelsesforløb. Eleverne er som 
udgangspunkt ikke diagnosticerede men ofte kendetegnet ved massiv skole-træthed/ -vægring i deres grundsko-
leforløb. Flere kan have sociale eller emotionelle vanskeligheder, der påvirker indlæringsevnen. 
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NORDDJURS FÆLLES ELEVRÅD (NFE)

Norddjurs fælles elevråd er skolernes fælles elevråd, som UngNorddjurs er facilitator for. NFE er et råd på tværs af 
alle skoler i Norddjurs kommune, hvor elever fra de enkelte skoler er samlet til et fælles elevråd. Her er der mulig-
hed for at diskutere sager, der har relevans for elevernes skoledagligdag på kommunens skoler. NFE har høringsret 
i forhold til kommunale beslutninger, der vedrører deres målgruppe. 

NORDDJURS UNGERÅD (NU)

Norddjurs ungeråd har til formål at varetage de unges interesser i kommunale sammenhænge og har høringsret i 
forhold til kommunale beslutninger, der vedrører deres målgruppe. NU holder som udgangspunkt til i Arresten, og 
målgruppen er unge fra 16 til 25 år. UngNorddjurs er facilitator for NU.

UNGDOMSUNIVERS/ARRESTEN

Arresten er et 16+ miljø, hvor det er de unge, der sidder for bordenden og træffer beslutningerne. Arresten er et 
miljø med ungt ejerskab, hvor de unge er eksperterne, og deres drømme bliver til virkelighed igennem forskellige 
aktiviteter og arrangementer. 

UU-PROJEKTER – STARTSKUDDET, SPRINGBRÆTTET OG RUN

UngNorddjurs samarbejder med Ungeindsatsen (UU) igennem disse projekter ved at understøtte arbejdet om-
kring den gruppe unge fra 16 år – ca. 25 år, som hverken er i gang med uddannelse eller arbejde. Typisk mangler 
disse unge en tilknytning til positive, sociale fællesskaber med andre unge. Denne målgruppe har især svært ved 
at finde fritidsaktiviteter, som de vil og kan deltage i, særligt efter de er fyldt 18 år.

SKATERMILJØET

UngNorddjurs understøtter skatermiljøet i Norddjurs kommune med særligt fokus på Hal 22 med sit indendørs 
skatermiljø.
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KONTINGENTSTØTTE

UngNorddjurs faciliteter kontingentstøtte til særligt udsatte unge i Norddjurs kommune.

SKILSMISSEBØRNEGRUPPER

Skilsmissebørnegrupperne er et åbent tilbud til skilsmissebørn i alderen 8 – 18 år. Man mødes og taler med ligesin-
dede og jævnaldrende, da grupperne så vidt muligt er aldersopdelt.

Alle børn og unge, der føler sig klemt i forældrenes skilsmisse, kan blive tilmeldt en børne- eller ungegruppe, som 
giver dem et frirum, hvor man kan snakke om det, der er svært og tabubelagt.

SORGGRUPPER

Sorggrupperne henvender sig til børn og unge i alderen 8 – 18 år, hvis mor, far eller søskende er livstruende syg 
eller død.

Her kan man tale med ligestillede og få et frirum til, af få luft for de svære tanker og bekymringer, man har. Og 
ligeledes derigennem hjælp til at få bearbejdet sorgen.

INTERNATIONALT

UngNorddjurs fokuserer på det internationale arbejde, fordi det er kulturelt dannende at lære folk fra andre kultu-
rer at kende, og derigennem give de unge en fantastisk mulighed for at udvikle sig. Ikke bare sprogligt, men også 
på mange andre parametre, som de kan have glæde af i en globaliseret verden resten af livet.

Det vil primært ske gennem EU’s Erasmus+ program, hvor UngNorddjurs i samarbejde med andre europæiske 
ungdomsorganisationer deltager i udvekslinger, hvor vores unge mødes med tilsvarende grupper af unge fra 
andre lande. UngNorddjurs vil både være værter for disse udvekslingsprojekter, og selv rejse ud og besøge vores 
internationale samarbejdspartnere.
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LOKALITETER
Ungdomsskolen har aktiviteter på følgende matrikler.

GRENAA:

Åboulevarden 62 Administration, Ungdomskonsulenter, Juniorklub, Ungdomsskoleklub,    
 Ungdomsskoleundervisning, Færdselsskole, Marthaskole, Skilsmissebørngrupper,   
 Sorggrupper og Science Lab

Åstruphegnet 23 Heltidsundervisning

Lergravsvej 1  Juniorklub

Gasværksvej 1  UU - projekter

Gasværksvej 9 Grejbank

Mogensgade 1A Ungdomsunivers og Arresten

Kløvervang 19 RUN

Rolshøjvej 7 Paintball og skatermiljø

GLESBORG:

(56°27’42.3”N 10°41’50.2”E)  Friluftsaktiviteter

ØRUM DJURS:

Overbrovej 50a Ungdomsskoleklub, Ungdomsskoleundervisning og Ungdomskonsulenter

AUNING:

Nyvangsvej 40 Juniorklub og Ungdomsskoleundervisning

ALLINGÅBRO

Plantagevej 11A Ungdomskonsulenter, Ungdomsskoleklub, Ungdomsskoleundervisning    
 og Færdselsskole

Industriparken 15 Heltidsundervisning og UU- projekter.

ANHOLT

Ørkenvej 1  Ungdomsskoleklub og Ungdomsskoleundervisning
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• Rolshøjvej 7, 8500 Grenaa

• Overbrovej 50A, 8586 Ørum Djurs

• Plantagevej 11 A, 8961 Allingåbro
• Industriparken 15, 8961 Allingåbro

• Nyvangsvej 40, 8963 Auning

• Lundenvej, 8585 Glesborg 
(56°27’42.3”N 10°41’50.2”E)

Grenaa

Ørum

Glesborg

Auning

Allingåbro

• Ørkenvej 1, 8592 Anholt
Anholt
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LOVGRUNDLAG OG STYRENDE ORGAN
BEKENDTGØRELSE AF LOV OM UNGDOMSSKOLER

KAPITEL 1
§ 1.  Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtig-

gøre 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.

§ 2.  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.

 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

 Stk. 3. 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 samarbejderne skal indgå i kommunalbestyrelsens plan for kommunens ungdomsskole-
virksomhed, jf. § 4.

 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommu-
nernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed 
forbundne udgifter.

§ 3.  Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:
   1) Almen undervisning.
   2) Prøveforberedende undervisning.
   3) Specialundervisning.
   4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte:
   1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.
   2) Heltidsundervisning.
   3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i    

        kommunens samlede ungdomspolitik. 
   4) Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr.  2, i lov    

      om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
   5) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin, jf.    

       folkeskolelovens § 22, stk. 7, og § 33, stk. 8.

 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritids-
virksomhed.

 Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed 
efter folkeoplysningsloven.

 Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.

§ 3 a.  Eleverne på en ungdomsskole, der giver heltidsundervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangsek-
samen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke 
afholder prøverne. Folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver afholdes efter de regler 
herom, der gælder for folkeskolen og dens elever.

 Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om ungdomsskolernes meddelelse efter stk. 1, 1. pkt., herunder 
om tidsfrister herfor samt om elevers adgang til fritagelse for deltagelse i folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. 
klassetrin og 9.-klasseprøver.
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 Stk. 3. Ungdomsskolen skal på sin hjemmeside på internettet offentliggøre oplysning om, hvorvidt den afholder folke-
skolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, jf. stk. 1, og orientere forældrene herom ved elevens 
tilmelding til skolen.

§ 3 b.  Ved brobygningsforløb m.v. efter kapitel 2 a i lov om kommunal indsats for unge under 25 år gælder folkeskolens befor-
dringsregler, jf. § 26 i lov om folkeskolen, tilsvarende for elever i heltidsundervisning på 8.-10. klassetrin.

§ 4.  Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde be-
stemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt 
om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.

§ 4 a.  Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at en folkeskole og en ungdomsskole har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. fol-
keskolelovens § 24 b, varetages de opgaver, der ved denne lov er tillagt ungdomsskoleinspektøren, af den fælles leder. 
De opgaver, der er tillagt ungdomsskolebestyrelsen, varetages af den fælles bestyrelse.

§ 5.  Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4, og færdselslovens    
§ 124 d, stk. 2 og 3.

 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, hen-
holdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3, 7 og 8.

§ 6.  Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogiske medhjælp, lærere og andre 
pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende 
ungdomsskolebestyrelse. 

§ 7.  Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer, jf. dog § 4 a. I kom-
muner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles 
for alle ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for:

   1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder  arbejdsmarkedets parter,
   2) medarbejderne ved ungdomsskolen,
   3) eleverne ved ungdomsskolen.

 Stk. 2. Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af kommunalbesty-
relsen, jf. § 8, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder 
uden stemmeret.

 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.

 Stk. 4. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden 
stemmeret.

 Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens nedsættelse og 
funktion samt om valgperiode m.v.

§ 8.  Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ung-
domsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen 
efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.

 Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ung-
domsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrel-
sen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

 Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der 
vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som 
kommunalbestyrelsen forelægger den.

 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelser-
nes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.
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VEDTÆGTER FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALG.
§ 1.  Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer:
• 2 repræsentanter for kommunalbestyrelsen, 

• 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder uddannelsesinstitutioner 

og arbejdsmarkedets parter, 

• 2 forældre repræsentanter, 

• 1 repræsentant fra Norddjurs Fritidsråd, 

• 2 medarbejderrepræsentanter, 

• 2 elevrepræsentanter heraf den ene fra ungdomsskolerådet og den anden fra kommunens ungeråd. 

 Stk.2. Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemninger om eller overvære behandlingen af personsager.

  Stk.3. Repræsentanten fra Norddjurs Fritidsråd har stemmeret.

§ 2.  Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen vælges af denne inden for dens medlemskreds. Stedfortræderne kan 
vælges udenfor dens midte.

 Stk.2. Repræsentanterne for organisationerne og deres stedfortrædere vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra 
de stedlige organisationer.

  Stk.3. 2 medarbejderrepræsentanter udpeges af det lokale MED-udvalg.

 Stk.4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til ungdomsskolebestyrelsen vælges således: 
   • 1 elevrepræsentant og dennes stedfortræder, vælges af ungdomsskolerådet
   • 1 repræsentant og dennes stedfortræder, vælges af kommunens ungeråd

 Stk.5. De i stk.1, stk.2 og stk.3 nævnte kommunalbestyrelsesmedlemmer og organisationsrepræsentanter samt medar-
bejderrepræsentant vælges snarest muligt efter hvert kommunalvalg.

§ 9.  Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til 
ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning 
for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v. hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden 
lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om 
kommunens forpligtelse over for elevrådene.

§ 10.  Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør, jf. dog § 4 a. 
 Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens 

virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

§ 11.  Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæfti-
get.

 Stk. 2. Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes pædagogisk medhjælp. Pædagogisk 
medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. 
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  Stk.6. Valg i henhold til stk.4 afholdes ved sæsonens begyndelse.

 Stk.7. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvori nyt valg har fundet sted.

§ 3.  Ungdomsskolelederen varetager sekretariatsfunktionen for ungdomsskole-bestyrelsen og deltager i dennes møder 
uden stemmeret. 

§ 4.  Ungdomsskolebestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. På ungdomsskolebestyrelsens 
første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af de i §2 stk.1 og stk.2 nævnte repræsentanter til formand 
og næstformand ved flertalsvalg.

§ 5. Kommunalbestyrelses- og organisationsrepræsentanterne modtager diæter og befordringsgodtgørelse efter kommu-
nalbestyrelsens bestemmelser.

KAPITEL 2 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER.
§ 6.  Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat i Lov om ungdomsskoler 

af 08.05.2017 og i bekendtgørelse om ungdomsskoler 13.11.2015.

 Stk.2. Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er som minimum angivet i § 8 i Lov om ungdomsskoler af 08.05.2017.

§ 7.  Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder indenfor den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ung-
domsskolevirksomheden.

 Stk.2. Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter på baggrund af den i stk.1 angivne beløbsramme, og af den indgåede afta-
le mellem Norddjurs Ungdomsskole og Børne- og Ungeområdet ungdomsskolens indhold og omfang.

 Stk.3. Ungdomsskolebestyrelsen sørger for, at der fremsendes tilbud til kommunens unge om deltagelse i ungdoms-
skolevirksomhed.

 Stk.4. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af Ung-
domsskolelederen.

 Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger viceungdomsskole-leder, afdelingsledere, timelønnede lære-
re, klubmedarbejdere og timelønnede ledere efter indstilling fra ungdomsskolelederen.

 Stk.6. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om udvidelse af ungdomsskolens 
aldersgrænser og om henvisning /optagelse af unge til/fra andre kommuner.

 Stk.7. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der 
vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som 
kommunalbestyrelsen forelægger den. 

KAPITEL 3 ELEVFORSAMLING.
§ 8. Ungdomsskolens elever kan danne et elevråd til varetagelse af deres interesser over for ungdomsskolen.

  Stk.2. I stedet for et elevråd kan der etableres en elevforsamling.

KAPITEL 4 IKRAFTTRÆDEN
§ 9.  Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2010. Ændringer kan kun finde sted efter indhentet udtalelse i ungdoms-

skole-bestyrelsen. 
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FORRETNINGSORDEN FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

1. I første møde efter valg til ungdomsskolebestyrelsen foretager bestyrelsen valg af: 
   a. formand
   b. næstformand, der varetager formandens funktioner under dennes eventuelle midlertidige forfald.

2. I første møde efter valg til ungdomsskolebestyrelse fastsætter bestyrelsen forretningsorden gældende for valg¬perioden.

3. Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede. Mødet beslutter hver gang, hvilke punkter på dagsordenen, der er offentlige.

 Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

4. Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et ungdoms¬skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen.

5. Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 3 af medlemmerne med angivelse af punkter til 
dagsorden finder det fornødent.

   a. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

6. Formanden indkalder til møde med mindst 10 hverdages varsel.

   a. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne  
   en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal dette  
   meddeles formanden senest 8 hverdage før mødet afholdes.

   b. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden  
   så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

7. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til 
stede. Formanden - og ved dennes forfald næstformanden - leder ungdomsskolebestyrelsens møder.

8. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemning, når de er personligt til stede ved afstemningen.

9. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

10. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der 
har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 

 Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslut-
ninger.

 Ungdomsskolelederen er bestyrelsens sekretær og sørger for, at bestyrelsens protokol bliver ført under møderne.

11. Kommunalbestyrelses- og organisationsrepræsentanterne modtager befordringsgodtgørelse efter reglerne i lov om 
kommunens styrelse. 

 Organisations- og forældrerepræsentanterne modtager diæter.



Virksomhedsplan UngNorddjurs

UngNorddjurs • Åboulevarden 62 • 8500 Grenaa • Tlf.: 89 89 25 50 19

ØKONOMI
Gennem det årlige budget tildeler kommunalbestyrelse et en samlet økonomisk ramme til ungdomsskolens virk-
somhed. 

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.

Den samlede økonomi skal kunne dække de udgifter, der er i opgaveløsningen, som gennemføres med den nød-
vendige organisatoriske fleksibilitet i såvel ledelse som medarbejdergruppe.



UngNorddjurs

Åboulevarden 62

8500 Grenaa

Tlf.: 8959 2550

Mail: ung@ungnorddjurs.dk

Hjemmeside: www.ungnorddjurs.dk 

KONTORTID:
Mandag til onsdag:  . kl. 8.00 - 16.00.

Tordag:  . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00 - 15.00.

Fredag:  . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00 - 14.00.


