REFERAT

Ungdomsskolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 13.9 2016 kl. 19.00-21.00
på ungdomsskolens kontor, Sandbechs Allé 1a, 4330 Hvalsø
Pers mobil nr: 2023 4776 - Peters mobil nr 2280 7597
Tilstede:

Dagsorden:
0.

Godkendelse af dagsorden. ok

1. Godkendelse af referat. ok

2. Status på økonomien. Det månedlige styringsark præsenteret + et blik ind i KMD Opus som er
vores reelle regnskabssystem.
Best. ønsker at der til hvert møde med indkaldelsen udsendes periodens forbrug og budget med
forbrugsprocenter.

3. Orientering fra formanden . Julie fortalte oma t det politiske arbejde pt handler om budget m.m.
Derfor henlægges pkt til pkt 5 vedr høringssvar.

4. orientering fra afdelingerne
o Ungdomsklubberne – pt 2 lukkede(Ejby og Trællerup) ingen/næsten ingen fremmøde.
Peter er i kontakt med nogle fra forældregrupperne. Ellers god drift i de andre klubber.
o Juniorklubben – En fast medarbejder har søgt andre udfordringer. Med hjælp af gode
vikarer dækkes skemaet og pt planlægges ikke en genansættelse. Der er 163 medl. En
pædagog har deltaget i diplomudd. Til at kunne varetage undervisningsfunktioner i
skolen. JK pædagogerne skal have ca 1/3 af deres tid i skolen. Dette er ved at være på
plads.
o Almenundervisningen – I år ingen trykt program – postkort, plakater, oplæg på skolerne og
via skolernes forældre intranet. Tilmeldidngerne har umiddelbart ikke været
tilfredsstillende. Allerede nu arbejdes der frem i mod næste sæson – både med indhold
og form. Det planlægges at inddrage fælleselevrådet til inspiration. Rikke foreslår mere
tydelig opdeling i f.eks grupper som: teater, kreativt, motion, sprog m.m.
o Plan B – Ansøgningsfrist til lærerstilling d. 14.9. Kommet 18 ansøgninger. Kommet godt i
gang m skoleåret – udfordringer m elever som ikke har gået i skole i laang tid.
o SSP - Det er lige nu SSP Lejr Jægerspris på kasernen. Velegnet sted. Bjørn orienterede
om hans nye funktion i centeret for familie, børn og unge. God struktur på vej. Lars er
begyndt sin udd.
o Camp 34 – Ungdomsskolen har overtaget tovholderfunktionen på Camp 34. Samarbejdet m
venskabsbyen Kandava i Letland. I uge 34 var Peter + 3 andre voksne afsted med 15 unge

fra Lejre – og der kigges allerede nu frem mod genbesøget af ca 25 lettiske unge i uge 34
næste år.
o Mi Life – samarbejdsprojekt m folkeskolen. Et projekt til styrkelse af samarbejdet ml
folkeskole og Ungdomsskole. Skal fokusere på styrkelse af elevers sociale og personlige
kompetencer. 2 lærere + 1 pædagog fra Kr. Hyllinge skole, 2 akt lærere + 2 pædagoger fra
Ungdomsskolen + Peter og Per deltager. Udd. 5 x 2 dage. Skal munde ud i forløb på
skolerne – både lokalt og Ungdomsskolen byder ind med et hold i skoletiden for særligt
udvalgte elever.
o Fælles elevråd. - Ungdomsskolen overtager tovholderfunktionen på skolernes fælles
elevråd – Peter mødes med dem.
5. Høringssvar på budgetforslag 2017 – 2020
6. Tættere samarbejde ml folkeskole og Ungdomsskole. – God snak om at best måske aldrig har
budt ind med visioner for Ungdomsskolen. Hvad kunne man tænke sig at der var af samarbejde
ml skolerne og os – måske kunne vi byde ind i skolerne med en anden slags lærere.
Vi talte om mulighederne for et slags seminar halvdags/heldags sammen med bl.a
fælleselevrådet o.a. Dette tages op på næste best.møde.
7. Supplering af bestyrelsen – unge medlemmer og skolebestyrelser. Per kontakter skolekonsulent
Jacob Kruse for at afklare hvorledes de forskellige skolebestyrelser kan udvælge et best.medlem
efter Flemming Knapmanns udtrædelse. Peter spørger fælleselvrådet om en unge repræsentant.
Ungdomsskolen finder en elev som vi vil foreslå.
Det ventes til næste best.møde med at vælge en næstformand.

Evt.

