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Kapitel I
BYRÅDET
§ 1. Byrådet har det overordnede ansvar for Odsherred Kommunale Ungdomsskole
(Ung i Odsherred) og fastsætter mål og rammer for ungdomsskolens virksomhed.
Byrådet fører tilsyn med ungdomsskolens virksomhed.
Stk. 2. Byrådets umiddelbare ansvar m.v. i henhold til stk. 1 varetages af Kultur og
Folkeoplysningsudvalget
Stk. 3. Byrådets mål og rammer fremgår af bilagene til denne vedtægt.
Stk. 4. Byrådet uddelegerer de dele af sin kompetence, som fremgår af denne
vedtægts §15.

Kapitel II
BESTYRELSEN
Sammensætning og valg.
§ 2 Der vælges én ungdomsskolebestyrelse i Odsherred Kommune.
Stk. 2 Bestyrelsen består af:
2 repræsentanter fra Byrådet
1 repræsentant fra LO
1 repræsentant fra Odsherred Erhvervsforum
1 medarbejderrepræsentant
2 elevrepræsentanter
1 repræsentant for Odsherred Kommunes Kultur- og
Folkeoplysningsudvalg
1 skolerepræsentant udpeget af centerchefen på skoleområdet
Leder og souschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret som sekretærer
for bestyrelsen.

Stk. 3 Elevrepræsentanterne må ikke overvære afstemning af eller den del af
forhandlingen, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.
Stk. 4. Repræsentanter for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af Byrådet.
Valget gælder for en Byrådsperiode.
Stk. 5 Repræsentanter for organisationerne og deres stedfortrædere vælges direkte
af de stedlige organisationer. Valget gælder for en toårig periode. Repræsentanter
vælges ultimo ulige år.
Stk. 6 Medarbejderrepræsentanten og dennes stedfortrædere vælges ved at Lederen
indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste i Ung i Odsherred til en fælles
valghandling. Alle tilstedeværende er stemmeberettigede og valgbare.
Valghandlingen foregår ved simpelt skriftligt flertalsvalg, idet samtlige kandidater
opstilles på en samlet liste og vælges i den rækkefølge, de opnår stemmer. Hvert
medlem har kun én stemme. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de
involverede kandidater. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
Medarbejderrepræsentant vælges hvert år i 4. kvartal.
Stk. 7 Valg i henhold til stk. 6 finder sted inden 15. oktober og valget gælder for et år.
Stk. 8 Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges ved lederens
foranstaltning.

Stk. 10 Alle stedfortrædere i henhold til stk. 3 og 4 vælges som personlige
stedfortrædere.
§ 3 På bestyrelsens første møde vælges formand og næstformand. Valget til formand
foretages først ved simpelt skriftligt flertalsvalg. Valgbare og stemmeberettigede til
formandsvalget er byråds- og organisationsrepræsentanter. Når formandsvalget er
afsluttet, foretages valg af næstformand ved simpelt skriftligt flertalsvalg. Samtlige
bestyrelsesmedlemmer er valgbare og har stemmeret til dette valg.
Stk. 2 Ved valg til henholdsvis formand og næstformand opstilles samtlige kandidater
på én samlet liste for hvert valg. Hvert medlem har 1 stemme. Ved stemmelighed
foretages omvalg blandt de involverede kandidater. Er der efter omvalg fortsat
stemmelighed foretages lodtrækning.
§ 4 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Møderne afholdes for lukkede døre.
Stk. 2. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der belyses
spørgsmål af særlig interesse, men disse kan ikke overvære forhandlinger og
afstemninger.
§ 5 Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt
stedfortræderen. Medlemmet informerer sin stedfortræder ved forfald. Kan ingen
møde, informeres lederen af Ung i Odsherred.

§ 6 Bestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når 3 af
bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.
Stk. 1. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
§ 7 Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Ved starten af et
kalenderår aftales møderækken for hele året.
Stk. 2. Formand og næstformand fastsætter dagsordenen for møderne. Dagsordenen
med evt. bilag sendes, så den er medlemmerne i hænde 7 dage før mødet. Såfremt
et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden
senest 14 dage før mødet afholdes.
Stk. 3 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Før
mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne
om de sager, der skal behandles på mødet.
§ 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede.
§ 9 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de eller deres
stedfortrædere er personligt til stede under disse.
§ 10 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder
forslaget bort.
§ 11 Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsreferatet anføres
for hvert møde hvilke personer, der har været til stede og referatet gøres offentligt
tilgængeligt på Ung i Odsherrreds hjemmeside: www.ungiodsherred.dk
Stk. 2. Leder af Ung i Odsherred er bestyrelsens sekretær og referent på
bestyrelsesmøderne.
§ 12 Bestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.

Kapitel III
BESTYRELSENS BEFØJELSER
§ 13 Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der fremgår af
Ungdomsskoleloven og de bestemmelser som Byrådet fastsætter. Bestyrelsen fører i
øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.
Stk. 2 Bestyrelsen sørger for at:
a. udarbejde Ung i Odsherreds eget budget inden for den af Byrådets fastsatte
budgetramme efter indstilling fra lederen af Ung i Odsherred.

b. afgive indstilling til økonomiudvalget om ansættelse og afskedigelse af lederen.

c. afgive indstilling til centerlederen om ansættelse og afskedigelse af souschef og
afdelingsledere.
d. informere og kommunikere Ung i Odsherreds aktiviteter til de unge og
omverdenen.

Kapitel IV
UNGEBYRÅD
§ 14 Ung i Odsherreds elever kan danne et Ungebyråd. Lederen af Ung i Odsherred
sikrer eleverne oplysning herom og bistår disse ved evt. oprettelse af et Ungebyråd.
Stk. 1. Ungebyrådet vælger selv sin ledelse og fastsætter sin egen forretningsorden.
Stk. 2. Ungebyrådet skal udpege elevrepræsentanterne.

Kapitel V
UNG I ODSHERREDS LEDELSE
§15 Ung i Odsherred ledes af en leder, der har den administrative og pædagogiske
ledelse af organisationen og er ansvarlig for Ung i Odsherreds virksomhed over for
bestyrelsen og Byrådet.

Kapitel VI
VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 16 Denne vedtægt træder i kraft efter Byrådets vedtagelse gældende fra 1. januar
2019
Stk. 1. Ændringer til vedtægten kan af Byrådet kun finde sted efter indhentet
udtalelse fra bestyrelsen, idet der dog tages forbehold for Byrådets ret til i
budgetfasen at foretage nødvendige ændringer.
Stk. 2. Vedtægten revideres inden udgangen af 2020 og herefter ved udløb af hver
byrådsperiode.

