Ungdomsskolebestyrelsesmøde
Mandag d. 9.4.2018 kl. 19.00-21.00
På Ungdomsskolens kontor, Sandbechs Allé 1a 4300 Hvalsø
Tilstede Marinus, Lotte, Jesper, Frederikke, Karoline, Jens Otto, Peter og Per
Burak og Sandra er fraværende m afbud
Dagsorden:
0. Godkendelse af dagsorden. ok
1. Godkendelse af referat. ok
2. Økonomi – regnskab og budget – se bilag. Gennemgået og der blev udtrykt tilfredshed med
både form og indhold.
3. Konstituering – Skolebestyrelsesvalget foregår i perioden 25/4 – 8/5 Først derefter kan vi få
de 2 bestyrelsesmedlemmer fra folkeskolerne. Det aftaltes at Per i uge 2 i maj kontakter
skolelederne for at få oplyst interesserede skolebest.medlemmer.
4. Orientering fra afdelingerne
o Ungdomsklubberne 118 medlemmer osted hvalsø såby kr hyll + forskellige pop ups
Vi kan evt formulere et tilbud hvor JK og UK smelter mere sammen.
o Juniorklubben 136 medl.
o Almenundervisningen Sæsonen er netop slut for de fleste hold, Moto cross starter dog
sæsonen i dag. 1100 skoleelever fra folkeskolerne var oppe og se vores musical + 500 aften
gæster. Eksemplarisk musical tur til Letland. Der har væres CS go – event m over 40
deltagere. Vi har forsøgt med CS for piger – der arbejdes nu frem mod det nye program.
o Plan B. 9 elever – 6 på vej mod FSA) i dansk,matematik og engelsk.
o SSP Generel forebyggelse og Individorienteret. Ssp lejr. Et eksperimentarium på vej som
skal besøge alle skoler – for både elever og forældre.
o Fælles elevråd. . usk faciliterer. De unge skal primært selv finde indhold for deres
jævnaldrene.
o Camp 34 udveksling m venskabsby. Tur til Mersrags i uge 34. udveksling. Ung til ung
o 10 klasse/11 skoleår. Ungdomsskolen skal i næste skoleår levere et forløb der ikke skal
føre frem til fsa 10 – men bringe de unge nærmere at kunne begynde en
ungdomsuddannelse eller varetage et job. Specialundervisning med visitering. Pt 7 elever.
Jobprofiler på vej.
o + dig Projekt for ensomme unge. Burak og Sandra skal med base i Kr Hyll bl.a støtte
klubrådsarbejde. + værested i kr hyll.
o Fra formanden
o Fra ledelsen
5. Fremtidige møder – evt. temaer og datoer
6. Evt. Per undersøger vedr. diæter for deltagelse i Ungdomsskolebestyrelsens arbejde.
7.
Næste møde 18.6 kl 17 – 21 i Kr. Hyllinge - dagsorden tilgår.

