Styrelsesvedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen i
Brønderslev kommune
Sammensætning og valg:
§1.
Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer.
Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen sammensættes på følgende måde:
2 medlemmer af byrådet
3 rep. organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejdet, f.eks.:
 Folkeskolebestyrelserne
 Gymnasiebestyrelserne
 Handelsstandsforeningen i Brønderslev
 Handelsstandsforeningen i Dronninglund
 Handelsstandsforeningen i Hjallerup
1 rep. for medarbejdere ved Ungdomsskolen
 Lærere
 Ungdoms- og juniorklubmedarbejdere
 Fritidsklubmedarbejdere
1 rep. for klubledere
1 rep. for medlemmerne i Ungdomsklubberne
1 rep. for Ungdomsrådet
Stk. 3. Repræsentanterne vælges af byrådet med to medlemmer. Repræsentanterne for
organisationerne vælges af byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Repræsentanterne for
medarbejdere, klubledere, eleverne, klubmedlemmer og Ungdomsrådet vælges af og blandt disse.
Stk. 4. Valg af Ungdomsskolebestyrelsen finder sted snarest muligt efter hvert byrådsvalg. Valg af
ungdomsråd og klubmedlemsrepræsentant foretages hvert år. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer
indtil udgangen af den måned, hvori nyt valg til denne har fundet sted.
Stk. 5. For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder.
§ 2.
Stk. 1. Ungdomsråd og klubmedlemsrepræsentanter har alle stemmeret i Ungdomsskolebestyrelsen.
Stk. 2. Ungdomsråd og klubmedlemsrepræsentanter må ikke deltage i afstemning eller overvære
den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.
§ 3.
Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand.
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MØDEVIRKSOMHED:
§ 4.
Stk. 1. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen og deltager i dennes
møder uden stemmeret. Ungdomsskoleinspektøren kan anvende viceinspektøren som sekretær i det
omfang det er nødvendigt under mødet.
Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 5.
Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de rammer og mål, der er fastsat
af byrådet og i henhold til § 8 i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om Ungdomsskoler, Produktionsskoler og
Daghøjskoler.
Stk. 2. Såfremt et konkret forhold ikke måtte være kompetencelagt tilfalder kompetencen byrådet.
IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRINGER:
§ 6.
Stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft den. 1. januar 2007.
Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra
Ungdomsskolebestyrelsen
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