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Bilag 1 Overordnet styring af skoleområdet
Her henvises til Bilag 1 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, som også er
gældende for Silkeborg Ungdomsskole bortset fra pkt. 1.01 vedr. valg til skolebestyrelsen.
Silkeborg Ungdomsskole har særskilt skolestyrelsesvedtægt jf. Lov om ungdomsskoler
Besluttet: Byrådet den 22. marts 2010/ændres den 28. april 2014

Bilag 2 Skolestruktur
2.01 Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed og 10. skoleår
Lovgrundlag: Ungdomsskoleloven.
Fritidsundervisningen (den almene undervisning) er en SKAL-opgave.
Alle øvrige afdelinger, jf. skemaet, er KAN-opgaver.

Skolens navn
Silkeborg Ungdomsskole

Alle

* 10. klassecenter

Alle

* GFU, Grundskole for Unge
Udlændinge

Bemærkninger

Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen

* Fritidsundervisningen

* Højmarkskolen

Tosprogede

Specialtilbud

Modtageskole
for…

Silkeborg Kommune har et 10. klassecenter som integreret del af Silkeborg Ungdomsskole
med base samme sted.
Besluttet: Byrådet den 24. november 2008

En SKAL-opgave iht. Ungdomsskoleloven
X

Heltidsundervisning for 10. årgang. 1 læseklasse for de ældste elever

X

Denne del af Silkeborg Ungdomsskoles inklusionscenter er rettet mod
elever (8.-10. årgang), der er bogligt svage/skoletrætte
X Modtagelsesklasser for de ældste elever

* Ungdomsklubber

Placering afgøres ud fra behov, tradition og geografi af Silkeborg
Ungdomsskole i samspil med lokalsamfundene

* SSP

Se punkt 2.04

* Knallertkøreskolen

Se punkt 2.05

Kommunale fritidstilbud fra 7. årgang og opad (fritidsundervisning, opsøgende arbejde og
ungdomsklub) varetages af Silkeborg Ungdomsskole. Ungdomsskolen forpligtes til at skabe
sammenhæng og synergi mellem klub og fritidsundervisning.
Silkeborg Ungdomsskole har følgende opgaver:
 Lokale ungdomsklubtilbud i tilknytning til nogle af kommunens overbygningsskoler. Placering
afgøres ud fra behov, tradition og geografi af ungdomsskolen i samspil med
lokalsamfundene.
 Opsøgende arbejde både i særligt udsatte områder og i kommunen generelt og i tæt samspil
med SSP-organisationen.
 Ungdomsplatform i samarbejde med Nærdemokratiudvalget
 Skaterhal
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. maj 2010.
2.02 Ungdomsskolevirksomhedens lokaler
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Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg. Skolenummer 743 211.
Administrationen er placeret på Oslovej 2. Undervisningslokaler er placeret på Oslovej 2 samt
Oslovej 63.
SSP er placeret på Oslovej 2.
Ungdomsklubberne placeres lokalt efter behov.
Ungdomsskolevirksomheden foregår i relevante undervisningslokaler og –anlæg i Silkeborg
Kommune.
Flere oplysninger på Silkeborg Ungdomsskoles hjemmeside.
2.03 Ledelsesnormering
Lederstillinger i Silkeborg Ungdomsskole jf. gældende aftaler:
Titel

Antal

Ungdomsskoleleder

1

Viceungdomsskoleleder (inkl. ledelse af GFU)

1

Afdelingsleder 10 med puls (10. klassecenteret)

1

Afdelingsleder Højmarkskolen (inklusionscenter for unge med særlige behov)

1

Afdelingsleder økonomi og administration (i kombination m/Sølystskolen)

1

Afdelingsleder fritidsundervisning og klub

2

2.04 SSP (Skole, Socialsektor og Politi)
SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Socialsektor og Politi. Dette samarbejde har til
hensigt at forebygge og begrænse kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd blandt børn og
unge. Den gældende model for samarbejdet er beskrevet på SSP-hjemmesiden.
Silkeborg Ungdomsskole råder over medarbejdere, der er opsøgende i afdækningen af omfang
og deltagere i tilfælde af uhensigtsmæssige grupperinger i konkrete områder.
2.05 Knallertkøreskolen
I Silkeborg Ungdomsskole kan unge mellem 16 og 18 år erhverve de lovpligtige kørekort til
knallert og til traktor. Se på Silkeborg Ungdomsskoles hjemmeside.

Bilag 3 Ungdomsskolevirksomhed
3.01 Tildeling af resurser
Her henvises til Bilag 3.01 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, som også
er gældende for Silkeborg Ungdomsskole.
Der findes, afhængig af Silkeborg Kommunes økonomiske situation, centrale puljer, hvorfra
der fordeles midler til skolerne ud fra forskellige, fastlagte kriterier. Se
budgetforudsætningerne vedr. konto 03.38.76 m.fl.
3.02 Undervisningsmæssige tilbud
 Almen undervisning (fritidsundervisning)
 Undervisning i færdselslære og knallertkørsel
 Andre aktiviteter (øvrig virksomhed)
 Prøveforberedende undervisning
 10 med puls
 Specialundervisning, jf. Bilag 5
 Heltidsundervisning (Højmarkskolen, 10. klasse mv.)
 Undervisningsforløb for udsatte unge
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 Grundskolen for Unge udlændinge, herunder undervisning særligt tilrettelagt for unge
indvandrere i dansk og danske samfundsforhold, jf. Bilag 6
 Ungdomsklubber
3.03 Samarbejde mellem folkeskolen og Silkeborg Ungdomsskole
Undervisning i valgfagene på 7.-10. årgang og i tilbudsfagene kan tilrettelægges i samarbejde
med folkeskolen i overensstemmelse med de af Byrådet fastsatte retningslinjer for et sådant
samarbejde.
Følgende retningslinjer er besluttet:
1. Såfremt tilbuds- og valgfagene ikke kan gennemføres på den enkelte skole, kan skolen
selv tage kontakt til Silkeborg Ungdomsskole.
2. Undervisningen i den fagrække, som omfattes af samarbejdet, skal være i
overensstemmelse med de for folkeskolen gældende normer og krav.
3. Eleverne hører administrativt under folkeskolen i det omfang, deres timetal ligger inden
for det med folkeskolen aftalte ugentlige timetal.
4. Det påhviler ungdomsskolelederen at drage omsorg for, at meddelelser om forsømmelser,
arbejdsindsats og standpunkt i enkelte fag forelægges den folkeskole, eleven
administrativt hører til.
5. Eleverne anmeldes til eventuelle prøver af Silkeborg Ungdomsskole, som afvikler prøverne
i overensstemmelse med gældende regler.
3.04 Læseplaner
Silkeborg Ungdomsskole følger de centrale læseplaner, Fælles Mål, udarbejdet af
Undervisningsministeriet, i 10. klassecentret.
3.05 Uddannelses- og Erhvervsorientering
Her henvises til Bilag 3.08 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, som også
er gældende for Silkeborg Ungdomsskole.
3.06 Udveksling af elev-/uddannelsesplaner
Her henvises til Bilag 3.10 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, som også
er gældende for Silkeborg Ungdomsskole.
3.07 Silkeborg Ungdomsskoles klubvirksomhed
Silkeborg Ungdomsskole står for driften af ungdomsklubberne i Silkeborg Kommune. Der
tilstræbes så stor lokal forankring af klubtilbuddet, som det er muligt.
3.08 Ferieplan
Her henvises til Bilag 3.09 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, som også
er gældende for Silkeborg Ungdomsskole.

Bilag 4 Øvrige forhold
4.01 Generelle afvigelser fra Silkeborg Ungdomsskoles aldersgrænser
Unge over 18 år: Der kan i begrænset omfang oprettes hold, hvor elever er over 18 år.
Silkeborg Ungdomsskole udvider målgruppen for fritidsundervisningen, så også elever i 7.
årgang i Silkeborg Kommune fremadrettet får lov til at deltage i et givet omfang,
Formål:
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At lave et sammenhængende og by-dækkende fritids- og klubtilbud for elever fra 7. årgang til
de fylder 18 år.
Begrundelse:
 Elever i 7. årgang har mulighed for at deltage i Silkeborg Ungdomsskoles klubber, fordelt
over hele kommunen.
 7. årgang betragtes som en del af overbygningen på byens øvrige skoler.
 Mange unge er aktive i diverse foreninger, men for den lille målgruppe i aldersgruppen, der
ikke er det, er der ikke et kommunalt fritidstilbud ud over klubben.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. juni 2012
4.02 Befordring af elever
Lovgrundlag: Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (LBK nr. 25) af 10. januar
1995.
Fritidsundervisning (almen undervisning): Elever, hvis afstand fra hjem til undervisningssted
overstiger 11 km, kan få refunderet udgifter til befordring med billigste offentlige
transportmiddel.
4.03 Aftaler med andre kommuner
Lovgrundlag: Lov om ungdomsskoler § 2 stk. 3.
Silkeborg Ungdomsskole yder godtgørelse for elever med Silkeborg som hjemstedskommune,
såfremt eleven midlertidigt opholder sig i en anden kommune. Ydelsen af godtgørelse gælder
udelukkende faget ”Undervisning i færdselslære og knallertkørsel”.

Bilag 5 Specialpædagogisk bistand (specialundervisning)
5.01 Tildeling af resurser
Her henvises til Bilag 5.01 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, som også
er gældende for Silkeborg Ungdomsskole.
Støttelærertimer i forbindelse med handicappede elevers deltagelse i Silkeborg Ungdomsskoles
undervisning kan bevilges efter konkret vurdering af behovet i hvert enkelt tilfælde.

Bilag 6 Tosprogede elever
6.01 Tildeling af resurser
Her henvises til Bilag 6.01 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, som også
er gældende for Silkeborg Ungdomsskole.
6.02 Henvisning til basisundervisning
Her henvises til Bilag 6.02 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, som også
er gældende for Silkeborg Ungdomsskole vedr. afsnit 2, optagelse af nyankomne elever og
afsnit 3, skoleskift af tosprogede elever.
6.03 Grundskole For Unge udlændinge (GFU)
Her henvises til Bilag 6.05 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, som også
er gældende for Silkeborg Ungdomsskole.
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