Hjørring Kommune

28-02-2018

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Side 1.

17.01.10-P24-1-18

Høring om ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018” og
godkendelse af ”Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter”

1. Rammerne for høring om ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018” og godkendelse af ”Forslag til regler om valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter”
1.1 Rammerne for høring om ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018”
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet mandag den
5. marts 2018 at sende ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter
2018” i høring i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.

Høringsperioden er fra tirsdag den 6. marts 2018 til fredag den 23. marts 2018.
Høringssvar bedes indsendt elektronisk til: boern-kultur@hjoerring.dk senest fredag
den 23. marts 2018.

Høringsmaterialet er offentliggjort på Hjørring Kommunes hjemmeside:
https://hjoerring.dk/

Når høringsfristen er udløbet, vil det indkomne høringssvar indgå i den politiske
behandling af sagen, som afsluttes på byrådsmødet onsdag den 30. maj 2018, hvor
byrådet træffer beslutnig om den endelige udformning af ”Styrelsesvedtægt for
Hjørring UngdomsCenter 2018.

1.2 Rammerne for godkendelse af ”Forslag til regler om valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter”
I Hjørring Kommune har byrådet fastsat regler for valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelsen, efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser, jf. § 43, stk. 1 i
folkeskoleloven. Reglerne for valg til skolebestyrelsen er efterfølgende blevet
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indarbejde i afsnit 10 i ”Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring
Kommune”.

I ”Regler for valg til skolebestyrelsen” er der ikke taget højde for valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, idet hele
Hjørring UngdomsCenters konstruktion med en fælles bestyrelse for en folkeskole
og en ungdomsskole (efter § 24b i folkeskoleloven) ikke er sammenlignelig med en
almindelig folkeskole.

Valg af forældrerepræsentanter for Hjørring Ny 10. er direkte omfattet af
folkeskoleloven § 43, stk. 1, hvilket betyder, at Hjørring Kommune er forpligtet til at
fastsætte regler for valg af disse repræsentanter, hvorimod der ikke gælder særlige
regler for valg af forældrerepræsentanter for Ungdomsskolen, ligesom de ikke er
omfattet af folkeskoleloven § 43, stk. 1. Børne- og Undervisningsforvaltningen
anbefaler imidlertid, at det alligevel beskrives, hvordan forældrerepræsentanter for
Ungdomsskolen vælges, så der ikke opstår tvivl herom, og at det indskrives i samme
”regelsæt” som valg af forældrerepræsentanter for Hjørring Ny 10. af hensyn til
overskueligheden, og for at sikre sammenhæng mellem disse valg.

Børne- og Undervisningsforvaltningen har derfor udarbejdet ”Forslag til regler om
valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter”.
Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes forholde sig til, om den kan
godkende disse regler for valget af forældrerepræsentanter, eller om den evt.
har ændringsforslag hertil. Bestyrelsens tilbagemelding bedes indsendt elektronisk
til boern-kultur@hjoerring.dk senest fredag den 23. marts 2018.

Bestyrelsens tilbagemelding indgår i den efterfølgende politiske behandling af
sagen, som afsluttes med, at byrådet vedtager ”Regler om valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter” på
byrådsmødet onsdag den 30. maj 2018.
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2. ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018”

2.1 Baggrunden for revidering af Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter
I januar 2013 fik Hjørring Kommune en forsøgsdispensation fra Ministeriet for Børn
og Undervisning, som omhandlede forsøg med fælles bestyrelse mv. for
ungdomsskole og 10. klasseskole (på Hjørring UngdomsCenter). Dispensationen
blev givet fra skoleåret 2013/2014 og til og med skoleåret 2018/2019.

Siden hen er der imidlertid foretaget ændringer i folkeskoleloven, som har betydet, at
forsøgsdispensationen ikke længere er nødvendig for Hjørring UngdomsCenter, idet
det at have en fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole nu er
reguleret i § 24b i folkeskoleloven.

I gældende ”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter”, som blev godkendt af
byrådet den 30. oktober 2013, er UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) en del
af Hjørring UngdomsCenter. Siden hen er UU imidlertid udskilt fra Hjørring
UngdomsCenter og er overgået til Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring
Kommune.

I Børne- og Undervisningsforvaltningens revidering af Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter har der været fokus på at bringe vedtægten i overensstemmelse
med § 24b i folkeskoleloven, og på at UU skrives ud af vedtægten. Herudover har
forvaltningen valgt at ændre på selve opbygningen af ”Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter”, så den i sin opbygning kommer til at minde om ”Styrelsesvedtægt
for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune”.

2.2 Høringstemaer
Høringsmaterialet vedrørende ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018” består af følgende høringstemaer:
1) Sammensætning af bestyrelsen (se afsnit 2.3)
2) Valg af bestyrelsesmedlemmer (se afsnit 2.4)
3) Andet (se afsnit 2.4)
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Under høringstemaerne om ”Sammensætning af bestyrelsen” og ”Valg af
bestyrelsesmedlemmer” beskrives det både, hvilke ændringer der er foretaget, og
hvilke muligheder bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter har for f.eks. at foreslå
ændringer af bestyrelsessammensætningen og af valgperioden for visse
repræsentanter i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.

Børne- og Undervisningsforvaltningen angiver undervejs i beskrivelsen af
høringstemaerne ”Sammensætning af bestyrelsen” og ”Valg af
bestyrelsesmedlemmer”, hvad forvaltningen specifikt gerne vil have bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter til at forholde sig til. Bestyrelsen er imidlertid velkommen til
at kommentere alle forhold, den finder relevant, i høringsmaterialet.

Under høringstemaet ”Andet” beskrives ændrindringer, der er foretaget i
styrelsesvedtægten, som ikke vedrører ”Sammensætning af bestyrelsen” eller ”Valg
af bestyrelsesmedlemmer”.

I høringsmaterialet er der fokus på de indholdsmæssige ændringer, der er foretaget i
”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018”. De sproglige præciseringer,
der er foretaget i vedtægten, fremgår således ikke af høringsmaterialet.

I bilag 2 ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018” er det
fremhævet med gul baggrund, hvor der er foretaget indholdsmæssige ændringer i
forhold til gældende ”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter” (bilag 1).

2.3 Høringstema 1: Sammensætning af bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter
Af § 24b, stk. 2, nr. 1-6 i folkeskoleloven fremgår det, hvem der mindst skal være
repræsentanter for i en fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole. I
forslag til revideret ”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018” omtales ”1
medlem af byrådet valgt udenfor byrådets medlemskreds” først (i § 1, stk. 1, litra a),
og herefter præsenteres repræsentanterne i den rækkefølge, de fremgår i § 24b, stk.
2, nr. 1-6 i folkeskoleloven.
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Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af forslag til sammensætning af bestyrelsen
for Hjørring UngdomsCenter, jf § 1, stk. 1, litra a-h:

§ 1, stk. 1, litra a: ”1 medlem udpeget af byrådet undenfor byrådets
medlemskreds”
Medlemmet udpeget af byrådet undenfor byrådets medlemskreds er ikke blandt de
obligatoriske medlemmer af en fælles bestyrelse for en folkeskole og en
ungdomsskole, som fremgår af § 24b, stk. 2, nr. 1-6 i folkeskoleloven. Bestyrelsen
for Hjørring UngdomsCenter bedes derfor tage stilling til, om den fortsat
ønsker, at der skal være 1 medlem udpeget af byrådet udenfor byrådets
medlemskreds i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.

§ 1, stk. 1, litra b: ”2 forældrerepræsentanter for elever ved Hjørring Ny 10.
Personer der er ansat i Hjørring UngdomsCenter kan ikke være forældrevalgte
medlemmer af bestyrelsen”.
Den gældende bestemmelse om forældrerepræsentanters repræsentation i
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter (§ 1, stk. 1, litra e) er blevet opdelt i to for at
gøre teksten mere overskuelig i ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter 2018”.

Den ene del af forældrerepræsentanterne omtales i § 24b, stk. 2, nr. 1 i
folkeskoleloven, hvoraf det fremgår, at der skal være: ”Forældre til børn i
folkeskolen” i en fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole.
Bestemmelsen indeholder ingen krav om, hvor mange forældre til børn i folkeskolen
der skal være i bestyrelsen. Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes
derfor forholde sig til, om der fremover fortsat skal være 2
forældrerepræsentanter for elever ved Hjørring Ny 10. i bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter, eller om den ønsker et andet antal
forældrerepræsentanter for elever ved Hjørring Ny 10.
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§ 1, stk. 1, litra c: ”2 forældrerepræsentanter for elever i kommunens 7. – 10.
klasser, der er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter. Personer der er ansat i
Hjørring UngdomsCenter kan ikke være forældrevalgte medlemmer af
bestyrelsen”.
Forældrerepræsentanter for elever i kommunens 7. – 10. klasser, der er tilknyttet
ungdomsskolens aktiviteter, udgør den anden del af forældrerepræsentanterne i
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter. I gældende ”Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter” henvises der i § 1, stk. 1, litra e til 2 forældrerepræsentanter valgt
af og blandt forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, men det er de samme
forældrerepræsentanter, der er tale om.

Forældre til elever i ungdomsskolen nævnes ikke blandt de obligatoriske
repræsentanter i en fælles bestyrelse for en folkeskole og ungdomsskole i § 24b,
stk. 2, nr. 1-6 i folkeskoleloven. Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes
derfor tage stilling til, om den ønsker, at der fremover fortsat skal være
forældrerepræsentanter for elever i kommunens 7. – 10. klasser, der er
tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter, i bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter. Hvis bestyrelsen fortsat ønsker disse
forældrerepræsentanter i bestyrelsen, bedes den også angive, hvor mange af
dem den ønsker.

§ 1, stk. 1, litra d: ”1-2 medarbejderrepræsentanter ved Hjørring Ny 10.” og
§ 1, stk. 1, litra e: ”1-2 medarbejderrepræsentanter ved Ungdomsskolen”
Da gældende Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter blev udarbejdet, var
UU en del af Hjørring UngdomsCenter. Derfor gav sammensætningen med ”3
medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt medarbejdere, der er ansat ved
Hjørring UngdomsCenter og undergivet ungdomscenterlederens kompetencer” (§ 1,
stk. 1, litra d i gældende ”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter”) mulighed
for, at der kunne vælges én medarbejderrepræsentant for hver af de tre tilbud, som
Hjørring UngdomsCenter på daværende tidspunkt bestod af (Hjørring Ny 10.,
Ungdomsskolen og UU).
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Der vil skulle ske ændringer i medarbejderrepræsentationen i bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter nu, idet UU ikke længere er en del af Hjørring
UngdomsCenter, og idet det specifikt fremgår af § 24b, stk. 2, nr. 2-3 i folkeskolen,
at der skal være ”medarbejdere ved folkeskolen” og ”medarbejdere ved
ungdomsskolen” repræsenteret i en fælles bestyrelse for en folkeskole og en
ungdomsskole.

Pga. ovennævnte krav, skal der fastlægges en sammensætning af bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter, som sikrer, at der er medarbejderrepræsentant(er) ved
Hjørring Ny 10. og ved Ungdomsskolen i bestyrelsen. I ”Forslag til Styrelsesvedtægt
for Hjørring UngdomsCenter 2018” lægges der op til, at antallet af
medarbejderrepræsentanter ved Hjørring Ny 10. fastlægges til 1-2, og at antallet af
medarbejderrepræsentanter ved Ungdomsskolen ligeledes er 1-2. Der vælges i alt 3
medarbejderrepræsentanter, således at antallet af medarbejderrepræsentanter i
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter fastholdes på samme niveau som hidtil.

Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes forholde sig til, hvor mange
medarbejderrepræsenter ved Hjørring Ny 10. og ved Ungdomsskolen, den
ønsker, at der skal være fremover i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.

§ 1, stk. 1, litra f: ”2 elevrepræsentanter ved Hjørring Ny 10.”
Den gældende bestemmelse om elevrepræsentanters repræsentation i bestyrelsen
for Hjørring UngdomsCenter (§ 1, stk. 1, litra c i gældende ”Styrelsesvedtægt for
Hjørring UngdomsCenter”) er blevet opdelt i to for at gøre teksten mere overskuelig i
”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018”.

Den ene del af elevrepræsentationen i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter
består af elevrepræsentant(er) ved Hjørring Ny 10. Det fremgår nemlig af 24b, stk. 2,
nr. 4 i folkeskoleloven, at en fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole
skal bestå af: ”Elever ved skolen valgt af og blandt folkeskolens elever”. Der skal
således være elevrepræsentanter ved Hjørring Ny 10. i bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter, men der er ingen lovgivningsmæssige krav om hvor mange.
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Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes forholde sig til, om den
ønsker, at der fremover fortsat skal være 2 elevrepræsentanter ved Hjørring Ny
10. i bestyrelsen, eller om antallet af disse elevrepræsentanter skal ændres.

§ 1, stk. 1, litra g: ”2 elevrepræsentanter ved Ungdomsskolen”
Den anden del af elevrepræsentationen i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter
består af elevrepræsentant(er) ved ungdomsskolen. Det fremgår nemlig af § 24b,
stk. 2, nr. 5 i folkeskoleloven, at en fælles bestyrelse for en folkeskole og en
ungdomsskole skal bestå af: ”Elever ved ungdomsskolen valgt af og blandt
ungdomsskolens elever”.

Der skal således være elevrepræsentanter ved Ungdomsskolen i bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter, men der er ingen lovgivningsmæssige krav om hvor
mange. Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes derfor forholde sig til,
om den ønsker, at der fremover fortsat skal være 2 elevrepræsentanter ved
Ungdomsskolen i bestyrelsen, eller om antallet af disse elevrepræsentanter
skal ændres.

§ 1, stk. 1, litra h: ”3 repræsentanter for organisationer eller sammenslutninger
med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets
parter. Heraf skal mindst én være fra de lokale ungdomsuddannelser”.
Der er ingen ændringer foretaget i bestemmelsen om valg af ”3 repræsentanter for
organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for
ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. Heraf skal mindst én
være fra de lokale ungdomsuddannelser”.

Det fremgår af § 24b, stk. 2, nr. 6 i folkeskoleloven, at en fælles bestyrelse for en
folkeskole og ungdomsskole skal bestå af: ”Repræsentanter for organisationer med
særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkeds parter”.

Da ”arbejdsmarkedets parter” nævnes specifikt i bestemmelsen i § 24b, stk. 2, nr. 6 i
folkeskoleloven, skal der også fremover være repræsentant(er) for arbejdsgiversiden
og arbejdstagersiden i bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.
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Lokalt i Hjørring Kommune har byrådet besluttet, at den tredje repræsentant for
organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet skal være fra de
lokale ungdomsuddannelser.

Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes forholde sig til, om den
ønsker, at der fremover fortsat skal være 1 repræsentant for arbejdsgiversiden
og 1 repræsentant for arbejdstagersiden i bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter, eller om repræsentationen for arbejdstagersiden og
arbejdsgiversiden skal opjusteres.

Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes også forholde sig til, om der
fremover fortsat skal være yderligere repræsentanter for ”organisationer eller
sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet” i
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, og i givet fald, om det skal være 1
repræsentant for de lokale ungdomsuddannelser, som det er tilfældet på
nuværende tidspunkt.

2.4 Høringstema 2: Valg af repræsentanter til bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter

§ 3. Valg af forældrerepræsentanter, jf. § 1, litra b og c
Der er foretaget ændringer i forhold til valg af forældrerepræsentanter, således at det
fremgår af § 3, at: ”Forældrerepræsentanter for elever i Hjørring Ny 10. og deres
stedfortrædere samt forældrerepræsentanter for elever i kommunens 7. – 10.
klasser, der er tilknyttet Ungdomsskolens aktiviteter, og deres stedfortrædere,
vælges efter reglerne i skolebestyrelsesbekendtgørelsen samt reglerne om valg af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, som Hjørring
Byråd har vedtaget i henhold til folkeskoleloven § 43, stk. 1”. Dermed efterleves krav
til valg af forældrerepræsentanter, som fremgår af § 24b i folkeskoleloven.

I Hjørring Kommune har byrådet vedtaget ”Regler for valg til skolebestyrelsen”
(indarbejdet i afsnit 10 i ”Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring
Kommune”), men idet Hjørring UngdomsCenter er en væsentligt anderledes
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konstruktion end folkeskolerne, har Børne- og Undervisningsforvaltningen
udarbejdet ”Forslag til regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter”, som er blevet fremsendt til godkendelse hos bestyrelsen
for Hjørring UngdomsCenter (se mere herom i afsnit 1.2).

Der er ikke ændret på valgperioden for forældrerepræsentanter for elever ved
Hjørring Ny 10. og for forældrerepræsentanter for elever i kommunens 7. – 10.
klasse, der er tilknyttet Ungdomsskolens aktiviteter. Valget af
forældrerepræsentanter for elever ved Hjørring Ny 10. gælder således fortsat for ét
skoleår ad gangen, mens valget af forældrerepræsentanter for elever i kommunens
7. – 10. klasser, der er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter, gælder for 2 skoleår ad
gangen.

§ 4. Valg af medarbejderrepræsentanter, jf. § 1, litra d og e
Der lægges ikke op til ændringer af proceduren for valg af
medarbejderrepræsentanter. Der er imidlertid foretaget en præcisering i § 4, stk. 2,
således at det fremgår, at: ”Der vælges i alt 3 repræsentanter samt 3 stedfortrædere,
hvoraf mindst én skal vælges af og blandt medarbejderne ved Hjørring Ny 10., og
mindst én vælges af og blandt medarbejderne ved Ungdomsskolen”. Ved at sikre
medarbejderrepræsentation for Hjørring Ny 10. og for Ungdomsskolen i bestyrelsen
for Hjørring UngdomsCenter, efterleves krav i § 24b, stk. 2, nr. 2-3 i folkeskoleloven.

Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes forholde sig til, om den
ønsker, at der fortsat skal være 3 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for
Hjørring UngdomsCenter, og om den kan tilslutte sig forslaget om, at den
tredje medarbejderrepræsentant bliver en repræsentant for Hjørring Ny 10.
eller en repræsentant for Ungdomsskolen, alt efter hvor mange stemmer de
enkelte kandidater modtager.

Valget af medarbejderrepræsentanter for Hjørring Ny 10. gælder for et skoleår ad
gangen, jf. § 4, stk. 4 i ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter
2018”. Valgperioden er fastlagt i henhold til § 42, stk. 9, 2. pkt. i folkeskoleloven og
kan derfor ikke fraviges.
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Valget af medarbejderrepræsentanter for Ungdomsskolen gælder for to skoleår ad
gangen, jf. § 4, stk. 5 i ”Forslag til Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter
2018”. I henhold til ungdomsskolebekendtgørelsen § 2, stk. 1 er valgperioden for
medarbejdere (ved ungdomsskolen) 2 eller 4 år.

Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter bedes derfor forholde sig til, om den
ønsker at fastholde en valgperiode på 2 år for medarbejderrepræsentanter for
Ungdomsskolen, eller om den i stedet ønsker en valgperiode på 4 år for
førnævnte medarbejderrepræsentanter.

5. Valg af elevrepræsentanter, jf. § 1, litra f og g
Der er foretaget ændringer i forhold til valg af elevrepræsentanter, idet eleverne på
Hjørring Ny 10. og Ungdomsskolen har ret, men ikke pligt, til at oprette et elevråd.
Derfor er det blevet præciseret i § 5, stk. 2 i ”Forslag til Styrelsesvedtægt for
Hjørring UngdomsCenter 2018”, at: ”Såfremt der ikke er oprettet et elevråd for
Hjørring Ny 10. eller et elevråd for Ungdomsskolen, vælges elevrepræsentanter og
deres stedfortrædere på et valgmøde, som skoledistriktslederen indkalder til”.

2.5 Høringstema 3: Andre emner
Nedenfor følger oversigt over andre indholdsmæssige ændringer, der er foretaget i
”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018”. Sproglige præciseringer og
emner, der er blevet flyttet til andre paragraffer, er ikke medtaget i oversigten.


§ 7. Valg af formand: Det er fjernet fra bestemmelsen om valg af formand,
at det er de ”stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen”, som vælger sin
formand og næstformand ved bundet flertalsvalg på bestyrelsens første
møde. Det er i stedet blevet indarbejdet i § 8. Stemmeret, at: ”Samtlige
medlemmer har stemmeret, jf. dog stk. 2-4”.



§ 8. Stemmeret: Det er blevet tilføjet i § 8, stk. 3 og 4, at der er beslutninger,
som henholdsvis forældre-, medarbejder-, og elevrepræsentanter, som er
valgt ved Hjørring Ny 10., og forældre-, medarbejder-, og
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elevrepræsentanter, som er valgt ved Ungdomsskolen, ikke har stemmeret i
forhold til.


§ 11. Forretningsorden: Det fremgår af § 11, at: ”Bestyrelsen fastsætter sin
egen forretningsorden”. Dette skulle også have fremgået af § 14 i gældende
”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter”, men ved en fejltagelse blev
orlyden heraf følgende: ”Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter kan i
øvrigt selv fastsætte sin dagsorden”.



§ 12. Diæter og befordringsgodtgørelse: Der er tilføjet ny bestemmelse i §
12, hvoraf følgende fremgår: ”Der ydes ikke diæter eller
befordringsgodtgørelse til bestyrelsesarbejdet”.



Afsnit 3. Bestyrelsens beføjelser: Bestemmelsen i § 13 om bestyrelsens
opgaver er blevet bragt i overensstemmelse med § 24b i folkeskoleloven. §
17 i gældende Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter udgår, idet
folkeskoleloven § 24b regulerer fælles bestyrelse for folkeskole og
ungdomsskole, og Hjørring Kommune derfor ikke længere har brug for
dispensation fra ministeriet for at have en fælles bestyrelse for en folkeskole
og en ungdomssskole på Hjørring UngdomsCenter.



§ 15. Ikrafttræden: Den reviderede vedtægt træder i kraft den 1. august
2018 og erstatter den hidtil gældende Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter (omtalt som gældende ”Styrelsesvedtægt for Hjørring
UngdomsCenter” i høringsmaterialet).



§ 15, stk. 2. Det er blevet præciseret, at: ”Ændringer af denne vedtægt kan
kun finde sted efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen”.

