
Sammenhæng,  
udvikling og mening. 
De unge har også brug 
for en bestyrelse.

TAG PLADS I VIBORG KOMMUNES

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE



Kære kandidater til ungdomsskolebestyrelsen

Vi har netop nu ledige sæder omkring bordet i 
Viborg Ungdomsskoles bestyrelse. De er reser- 
veret til en nøje sammensat flok af kandidater 
fra Ungdomsskolens egne institutioner, lokale 
råd, repræsentanter fra kommunens skole-
bestyrelser og lokalpolitikere. 

I hører ind under en af disse kategorier og har 
dermed mulighed for at sætte jer i en af sto-
lene omkring ungdomsskolebestyrelsens bord. 

Viborg Ungdomsskole er en stor institution, 
der i skrivende stund rummer otte skoler og 
beskæftiger 120 fastansatte medarbejdere.

Alle i Viborg Kommune vil på et tidspunkt  
igennem deres ungdom være i berøring med 
Ungdomsskolen. Det vil de, fordi vi er en sam-
lende institution for alle unge mellem 10 og 20 
år, og vores opgave er entydig, men udførelsen 
er mangefacettet: Viborg Ungdomsskole skal 
drive og skabe de tilbud, som ungdommen har 
behov for. Om det gælder fritidsundervisning, 
fritidsklubber, et relevant 10. klassestilbud,  
undervisning i Den Åbne Skole eller special- 
tilbud, så har vi det – eller udvikler det. 

Vi er optagede af at skabe sammenhæng 
i de unges liv. Det giver mening at gå i 10. 
klasse samme sted, som man har taget sine  
valgfag eller fritidstilbud i 7.- 8. klasse. Det giver  
mening at blive mødt i et specialtilbud i ud-
skolingen, og blive sendt videre til et mere  
relevant i samme hus, når man er moden til 
det. Det giver mening at blive mødt af under-
visere, der kender en – og kender systemet hele 
vejen rundt, så man bliver ledt i den rigtige ret-
ning inden man bliver sluppet ud i voksenlivet. 

Det er vores rettesnor. At støtte de unge og give 
dem følelsen af at være en del af et sammen-
hængende system. Skal det gøres rigtigt, skal 
vi også skabe en virkelighedsnær og relevant 
ungdomsskole i samarbejde med de unge, 
deres forældre, skoler, erhvervsliv, ungdomsud-
dannelser og andre interessenter, der kan være 
med til at nuancere og opgradere udviklingen 
af vores tilbud. 

Ungdomsskolen er en institution, hvor vejen 
fra idé til handling er kort. Vi er dynamiske, nys-
gerrige og optagede af at prøve nyt. Derfor har 
vi også brug for en bestyrelse, der kan rumme 
forskelligheder. Til gengæld får I en stemme 
ind i en skole, der lytter til input. Vær med til at 
sætte de overordnede retningslinjer og strate-
gier for Viborg Ungdomsskole. Vi har brug for at 
blive repræsenteret af alle dele af Viborg Kom-
mune, så vi har føling med hele vores område. 

Det praktiske
Ungdomsskolens bestyrelse holder møde 5-6 
gange om året.

Læs om mål, indhold og den nuværende  
bestyrelse på viborgungdomsskole.dk under 
Profil.

Har I yderligere spørgsmål, kan de altid rettes 
til ungdomsskoleleder Jesper Bennetsen, 
jben@viborg.dk

Der skal være sammenhæng for borgerne. Det er 
en kommunal målsætning, og den gælder også 
for de unge. Ungdomsskolebestyrelsen arbejder 

derfor med sammenhængsmodellen, der skal 
sikre tydelige mål og samarbejde på tværs. Det 

hele skal hænge sammen til gavn for den enkele. 
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