VEDTÆGTER FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I ISHØJ KOMMUNE
(I henhold til Ungdomsskoleplanen, vedtaget på byrådet 8. Januar 2019)
§1 Formål
Ungdomsskolebestyrelsen har det overordnede ansvar for Ungdomsskolens virksomhed på baggrund af den økonomiske ramme byrådet årligt bevilger til Ungdomsskolens virksomhed i henhold til Ungdomsskoleloven.
Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder og vedtager hvert år i okt./nov. et overordnet
driftsbudget for det kommende års ungdomsskolevirksomhed.
§2 Bestyrelsens sammensætning
Ungdomsskolebestyrelsen består af syv medlemmer og to tilforordnede uden stemmeret.
Stk. 2.
To medlemmer af Ishøj Byråd – Formand og Næstformand.
Stk. 3.
To medlemmer for organisationer med særlig interesse for Ungdomsskolen.
Stk. 4.
Et medlem valgt af og blandt Ishøj Ungdomsskoles unge.
Stk. 5.
Et medlem valgt af og blandt Ishøj Ungdomsskoles medarbejdere.
Stk. 6.
Et medlem valgt blandt skolelederne.
Stk. 7.
En tilforordnet fra kommunens folkeoplysningsudvalg (uden stemmeret)
En tilforordnet repræsentant fra Ungerådet (uden stemmeret)
Stk. 8.
For hvert medlem, og de tilforordnede, af Ungdomsskolebestyrelsen udpeges en
suppleant.
Stk. 9.
Ungdomsskolens leder er ansvarlig embedsmand i forhold til bestyrelsen og udpeger relevante ledelsesrepræsentanter og sekretær, som tilforordnede til bestyrelsesarbejdet.
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§3 Valgperiode
Ungdomsskolebestyrelsens medlemmer udpeges for en fire-årig periode, svarende
til den kommunale valgperiode. Dog vælges repræsentanten for Ishøj Ungdomsskoles unge for to år af gangen, ved begyndelsen af et nyt skoleår, senest 1. oktober. Valget er gældende til ny repræsentant er valgt.
Stk. 2.
Den tilforordnede repræsentant for Ungerådet er den til enhver tid siddende formand for Ungerådet.
Stk. 3.
Den tilforordnede repræsentant for Folkeoplysningsudvalget udpeges af Folkeoplysningsvalget for en fire-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.
§4 Habilitet, forfald og udtræden
Hvis et medlem eller en tilforordnet af Ungdomsskolebestyrelsen udtræder i løbet
af valgperioden, indtræder suppleanten.
Stk. 2.
Hvis et medlem eller en tilforordnet er inhabil i forhold til en bestemt sag, kan suppleanten indkaldes til punktets behandling.
Stk. 3.
Hvis unge-, eller medarbejderrepræsentanten stopper sit virke inden for det område hvor de er valgt, indtræder suppleanten.
Stk. 4.
Når et medlem eller en tilforordnet repræsentant har forfald, kan suppleanten deltage i bestyrelsens møder. Har et medlem eller en tilforordnet repræsentant forfald i
mere end tre måneder, skal suppleanten indkaldes.
Stk. 5.
Er der ved et medlems eller en tilforordnet repræsentants udtræden af Ungdomsskolebestyrelsen ingen suppleant, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.
§5 Valgprocedure
Valg af byrådets to medlemmer og suppleanter sker på byrådets første konstituerende møde efter nyvalg.
Stk. 2
Ungdomsskolens leder indkalder efter kommunalvalget, med mindst fjorten dages
varsel indstillinger til de øvrige valg i henhold til Ungdomsskoleplanen.
Stk. 3.
Byrådet godkender på første mulige møde indstillingerne til de øvrige valg til Ungdomsskolebestyrelsen – og dermed den samlede Ungdomsskolebestyrelse.
§6 Mødevirksomhed
Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.
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Stk. 2.
Ungdomsskolebestyrelsen indeholder mindst fire møder om året – eller så ofte som
formanden eller tre af medlemmerne ser et behov for det.
Stk. 3.
Formanden fastsætter tid og sted for møderne i samarbejde med ungdomsskolens
leder og sender senest en uge inden mødet til medlemmer og tilforordnede en
dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på
dagsorden, skal det meddeles formanden, senest fjorten dage før mødet.
Stk. 4.
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til et møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne og
de tilforordnede om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk. 5.
Formanden leder møderne i Ungdomsskolebestyrelsen og sikrer, at beslutningerne
indføres i beslutningsreferatet, som efterfølgende publiceres på de kommunale medier. I formandens fravær er det næstformandens opgave.
Stk. 6.
Alle syv medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen er stemmeberettigede. Medlemmerne kan kun deltage i afstemninger i Ungdomsskolebestyrelsen, når de er personligt til stede ved afstemningen.
Stk. 7.
De to ungerepræsentanter må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår
sager vedrørende enkeltpersoner, og repræsentanten valgt blandt ungdomsskolens unge kan ikke deltage i afstemninger i disse sager.
Stk. 8.
Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 9.
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ethvert medlem kan få anført mindretalsudtalelser i
Ungdomsskolebestyrelsens beslutningsreferat.
Stk. 10.
De tilforordnede repræsentanter deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder ligeværdigt med de øvrige medlemmer. Men har ingen stemmeret.

§7 Ikrafttræden
Vedtægterne er trådt i kraft med den politiske vedtagelse af ny ungdomsskoleplan i
henhold til Ungdomsskolelovens §4.
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