Styrelsesvedtægt
for Faaborg-Midtfyn Kommunale Ungdomsskole.
Kapitel 1.

Ungdomsskolebestyrelsen
Sammensætning og valg.
§1
Ungdomsskolebestyrelsen består af følgende medlemmer:
Med Stemmeret:
5 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder
arbejdsmarkedets parter (DA og LO).
Såfremt DA og LO ikke ønsker repræsentation, kan pladserne besættes af øvrige organisationer med
interesse for ungdomsarbejdet herunder handicaporganisationer, ungdomsorganisationer,
uddannelsesinstitutioner eller øvrige almennyttige organisationer. Gør organisationerne med
interesse for ungdomsarbejdet ikke brug af alle pladserne, overgår disse til repræsentanter for
ungdomsrådet i Faaborg-Midtfyn
Der annonceres i lokale dagblade efter kandidater med frist den 20. januar i det år, hvor en ny
kommunalbestyrelse tiltræder. Bestyrelsen indstiller kandidaterne til kommunalbestyrelsen til
førstkommende kommunalbestyrelsesmøde
2 repræsentanter for elever i ungdomsskolen.
1 medarbejderrepræsentant fra ungdomsskolens dagundervisning.
1 medarbejderrepræsentant fra ungdomsskolens almenundervisning/klubber.
Alle medlemmer har suppleanter.
Uden stemmeret:
Ungdomsskoleinspektøren (sekretær).

Stk. 2. Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemning om eller overvære
den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

§2
Repræsentanter for organisationerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen før indtræden
efter indstilling fra den fungerende ungdomsskolebestyrelse.

Stk. 2. Ungdomsskolelederen indkalder de medarbejdere, der gør tjeneste i ungdomsskolens almene
del/klubdel til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle opstillede kandidater.
Den medarbejder, der får flest stemmer er valgt. En stedfortræder vælges på samme måde.
Ungdomsskolelederen indkalder de medarbejdere, der gør tjeneste i ungdomsskolens
dagundervisningsdel til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle opstillede
kandidater. Den medarbejder, der får flest stemmer er valgt. En stedfortræder vælges på samme
måde. Medarbejderrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen
Stk. 3. Ungdomsskolelederen indkalder i fællesskab med ungdomsrådet alle elever i
ungdomsskolen. Alle elever kan stemme på alle opstillede kandidater. De 2 elever, der får flest
stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges på samme måde.
Elevrepræsentanterne vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 4. De i § 1 stk. 1 nævnte repræsentanter vælges snarest muligt efter hvert kommunevalg.
Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer til ny bestyrelse er valgt, jfr. stk. 4

§3
Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i dennes møder
uden stemmeret.
§4
På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af de i § 1
stk. 1 nævnte repræsentanter – dog ikke elevrepræsentanterne – til formand ved bundet flertalsvalg.
På samme måde vælges en næstformand.

§5
Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fast sat af
kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte
beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf
ungdomsskolens indhold og omfang.
§6
Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

