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Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring 
 

Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole har sammen med Ikast–Brande 
Ungdomscenter én ledelse og én Ungebestyrelse. Ungdomsskolen leverer sin 

undervisning og klubaktivitet decentralt og benytter sig af decentrale 
undervisningssteder, primært på 10. klasses skolen i Ikast (kaldet Ikast-

Brande Ungdomscenter) samt på folkeskoler og evt. andre kommunale 

lokaler.  
 

Ungdomsskolen etableres som en decentral institution med selvforvaltning 
indenfor rammerne af Byrådets beslutninger.  

 
Ungdomsskolen bygger på en lokal forankring og tilbyder aktiviteter i 

områderne Ikast, Brande, Bording, Engesvang, Nørre-Snede og Ejstrupholm.  
 

Ungeleder 
Jesper Bennetsen 

Kongevejen 61 
7430 Ikast  

tlf.nr.9960 4882 
 

Viceungeleder 

Jørgen Donslund 
Kongevejen 61 

7430 Ikast  
Tlf.nr.9960 4881 
 
 

1.2 Undervisningssteder                      
 

Bording Skole 

 

Solsortevej 10 

7441 Bording 

Ejstrupholm Skole 
 

Grønningen 3 
7361 Ejstrupholm 

Engesvang Skole Gl. Kongevej 97 
7442 Engesvang 

IUC 

 

Kongevejen 61 

7430 Ikast 

Nørre-Snede Skole 

 

Skolegade 2 

8766 Nørre Snede 

Præstelundskolen 
 

Præstelunden 6 
7330 Brande 

Østre Skole 
 

Jyllandsgade 10 
7430 Ikast 

      



  

Bilag U2: Skoledistrikt og valg af 

undervisningssted 

 

Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole har et samlet distrikt.  
Distriktet er Ikast-Brande Kommune.  

 

Elever der bor i Ikast-Brande Kommune kan frit vælge blandt 
ungdomsskolens undervisningstilbud.  

 

2.1 Frit skolevalg 
 
Hvis der er ansøgere fra andre kommuner, kan disse optages i det 

omfang, der er ledige pladser. Pladserne fordeles efter følgende 
retningslinjer: 

 
 Kommunens egne borgere går forud for borgere fra 

andre kommuner. 
 Elever med bopæl nærmere skolen går forud for fjernere 

boende 
 

 
Ikast-Brande Kommune tilbyder teoretisk undervisning for alle unge gratis 

uden at opkræve betaling ved andre kommuner.  
 

Ikast-Brande Kommune opkræver betaling ved andre kommuner for 

køreundervisning vedrørende traktorkørekort, knallertbevis samt bevis for 
færdselsrelateret førstehjælp samme vilkår som for unge fra Ikast-Brande 

Kommune. 
 

Ikast-Brande Kommune yder som hovedregel ikke betaling til andre 
kommuner for kommunens unges deltagelse i ungdomsskoletilbud i andre 

kommuner, når det samme tilbud gives i Ikast-Brande Kommune. Betaling 
kan i særlige tilfælde ske, fx. for den unges deltagelse i specialundervisning. 
 

Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang 
 
Ungdomsskolens virke sker ud fra Ungdomsskoleloven og Ikast-Brande 
Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik.  

 
Ungebestyrelsen fastsætter efter ungelederens indstilling principperne 

for anvendelsen af de samlede resurser.  



  

 

Ungdomsskolen tilbyder som minimum, jf. Ungdomsskolelovens § 3, 
stk.1 og stk.2: 

 
1) Almen undervisning (skal) 

2) Prøveforberedende undervisning (skal) 
3) Specialundervisning (skal) 

4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog 

og danske samfundsforhold (skal) 
5) Undervisning i kørsel med knallert (kan) 

6) Klub- og fritidsaktiviteter (kan) 
7) Heltidsundervisning (kan) 

8) Andre aktiviteter der er i overensstemmelse med Ungdomsskolens 
formål (kan) 

 
Folkeskolens elever i 8.-9. klasse kan opfylde deres 

undervisningspligtige timetal efter Folkeskolelovens bestemmelser helt 
eller delvist ved undervisning i ungdomsskolen.  

 

3.1 Målgruppe 

 
Ungdomsskolens primære målgruppe er unge i alderen 14 - 18 år.  

 
Ungdomsskolen tilbyder elever i folkeskolens 7. årgang undervisning som 

introduktionstilbud. Tilbud til 7. årgang gælder alene det geografisk 
nærmeste ungdomsskoletilbud. Deres deltagelse i lokale hold er bl.a. med til 

at sikre, at der er nok elever til at lave hold. 
 

Der skal dog være mulighed for dispensation, følgende begrundelser er 
eksempler: 

 Holdet er tilbudt i egen afdeling, men oprettes ikke pga. manglende 
elevopbakning 

 Elever med specifikke interesser som ikke kan opfyldes i egen afdeling 
 Hold i anden afdeling, som efterspørger flere elever for at kunne 

oprette hold 

 
Den pågældende elev henvender sig med sit ønske til afdelingslederen for 

egen afdeling. Afdelingslederen tager efterfølgende kontakt til den 
afdelingsleder, der har det pågældende hold og undersøger muligheden for 

optagelse på hold.  
Hvis svaret er positivt indskriver den modtagende afdelingsleder eleven på 

det pågældende hold og sender SMS til eleven om, at ønsket er 
imødekommet. 

Hvis svaret er negativt sørger elevens egen afdelingsleder for tilbagemelding 
til eleven/hjemmet med begrundelse for, hvorfor der meddeles afslag. 



  

 

 
Ungdomsskolen kan tilbyde visse aktiviteter til unge i alderen 19 - 25 år.  

 

3.2 Holddannelse 

 

Der er fleksibel holddannelse afhængigt af tilbuddets karakter og 

målgruppe. Bestyrelsen fastlægger holdstørrelser i forbindelse med 
godkendelse af ungdomsskolens budget.  

 

3.3 Dannelse af ungdomsskolens samlede budget 

 

 
Det samlede ungdomsskolebudget dannes ved en fremskrivning af det 
foregående års budget for ungdomsskolen justeret med pris- og 

lønfremskrivning. 
Resursen tildeles som en ramme til løn og en ramme til øvrige driftsudgifter.  

 

3.4 Deltagerbetaling 
 

Der opkræves deltagerbetaling i ungdomsskolen for større materialeforbrug.  

Bilag U4: Lejrskole, ekskursioner og skolerejser 
 

Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges uden 
overnatning eller som lejrskoler med overnatning.  

 
For Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole gælder desuden: 

 
 a.  Rejser og udflugter kan finde sted i hele skoleforløbet, 

men skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til 

folkeskolens almindelige undervisning og ferieplan. 
 b.  Varigheden fastlægges af ungebestyrelsen. 

c. Til lærerne ydes time-/dagpenge i henhold til gældende 
bestemmelser.  

d. Udgifterne til rejseaktiviteter kan afholdes af ungdoms- 
skolens rammebudget. 

e. Der kan opkræves fuld brugerbetaling til dækning af 
udgifterne til elevernes forplejning, ophold og andet under 

lejrskoler og skolerejser.  



  

f. Der kan ved fælles indsamling tilvejebringes midler til 

dækning af udgifter ved lejrskole og skolerejser, som ikke 
dækkes indenfor ungdomsskolens ramme.  

g. Regler for sponsering og indsamling mv. i Ikast-Brande 
Kommune skal overholdes. 

 

Bilag U5: Stillingsoversigt  
 

Antal Stillingsbetegnelse 

 
 

1  Ungeleder 
1  Viceungeleder  

1 Afdelingsleder – Brande (fuld tid) 
4 Afdelingsledere som er fuldtidsansat i Ungdomsskolen, men som 

læser timer i folkeskolen som en del af deres arbejdstid  
  

Bilag U6: Ungdomsskolens ferieplan  
 
Ungdomsskolen kan tilbyde undervisning hele året. Ungdomsskolen 
tilbyder størstedelen af sin undervisning i perioden 15.09. og frem til 

påske.  
 

Ungdomsskolen planlægger sin undervisning efter folkeskolens ferieplan. 
Kommunens folkeskoler har samme ferieplan. Ferier og fridage i folke-

skolen planlægges konkret ud fra nedenstående retningslinjer: 
 

 fredag efter Kr. Himmelfartsdag er fridag 
 mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag er 

fridage 

 Grundlovsdag er fridag 
 24.-31.12 er fridage 

 sommerferien starter sidste lørdag i juni 
 vinterferie afholdes i uge 7 

 efterårsferie afholdes i uge 42 
 placering af juleferie, sommerferie og evt. 

Grundlovsferie fastlægges, så der ikke opstår 
enkeltstående skoledage mellem feriedagen og en 

weekend. 



  

Bilag U7: Transport  
 
Som en del af den kollektive trafik har Ikast-Brande Kommune besluttet, at 

der skal være gratis busser til ind- og hjemkørsel af eleverne til 
folkeskolerne samt til 10. klasse og ungdomsuddannelserne. Derudover skal 

der være gratis buskørsel, som giver ungdomsskolens elever mulighed for at 
frekventere andre afdelinger end den lokale. Teknisk afdeling forsøger at 

skabe forbindelse mellem alle afdelinger, men økonomien kan betyde, at der 
f.eks. ikke er forbindelse mellem Engesvang og Nørre-Snede.   

 

Bilag U8: Samarbejdsrelationer 

 
Ungdomsskolen er en aktiv medspiller i Børne- og Ungepolitikken. 

Ungdomsskolens ledelse sikrer relationer mellem interne og eksterne 

samarbejdsparter, herunder: 
 

 SSP - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 
 Folkeskolerne og 10. klasses centeret 

 PPR 
 Arbejdsmarkedsafdelingen 

 Børne- og familieafdelingen 
 Kultur- og fritidsområdet 

 Ungdomsrådet 
 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

 Produktionsskoler 
 Friskoler 

 Efterskoler 
 Ungdomsuddannelserne 

 Ungdomsskolernes Udviklingscenter 

 Politiet 
 Erhvervslivet  

 
 

 

Bilag U9: Ansættelsesforhold  
 

 
Der henvises til Ikast-Brande Kommunes personalepolitik. 
 

Lærere ansat ved den kommunale folkeskole kan efter konkret aftale mellem 
skolernes ledere konvertere timer i ungdomsskolen.  



  

Lærere ansat ved den kommunale ungdomsskole kan efter konkret aftale 

mellem skolernes ledere konvertere timer til folkeskolen. 

Bilag U10: Klager 

 
Klager over afgørelser, der er truffet af ungebestyrelsen, der ikke kan ind-

bringes for anden administrativ myndighed, kan inden 4 uger fra afgørelsens 

meddelelse indbringes for skolechefen.  
Skolechefen behandler klagen og orienterer Børne- og Undervisningsudval-

get om afgørelsen.  
 

 

 
Teknisk korrigeret 4/7-2018 


