Referat

Ungdomsskolebestyrelsesmøde
Onsdag d. 29.3 2017 kl. 19.00-21.00
på ungdomsskolens kontor, Sandbechs Allé 1a, 4330 Hvalsø
Pers mobil nr: 2023 4776 - Peters mobil nr 2280 7597
Tilstede: Julie, Jens Otto, Søren, Bjørn, Peter og Per

Dagsorden:
0.

Godkendelse af dagsorden. ok

1. Godkendelse af referat. Ok

2. Status på økonomien. Bestyrelsen anerkendte orienteringen. Fremadrettet: bestyrelsen ønsker 2
oversigter sendt ud før mødet; Budget opflg (vores egen model) og opusoverblik.
Bestyrelsen udtrykte at det er ønskeligt at tillægsbevillingen vedr. aftenklubpengene er i
budgettet fra starten; Julie og Søren vil se på muligheder. Besparelsen på de 200.000,-; Julie og
Søren udtrykte undren – de vil spørge ind til denne besparelse i administrationen. Per forklarede
at vi har spurgt Helle Dydensborg om det samme. Der er tale om 2 forskellige besparelser, en
generel budgetbesparelse (som ikke blev sat i værk) og en besparelse over 3 år til dække af
merforbrug på hele skoleområdet.
Peter og Per orienterede om ønsket om en kombinations stilling mellem Juniorklub og Outdoor
til Almen og til ’muskelkraft’ ind i samarbejdet med folkeskolen. Bestyrelsen bakker op om
ønsket.
3. Orientering fra formanden.
Ingen kommentarer
4. Orientering fra afdelingerne
o Ungdomsklubberne - Osted: vi prøver m en ung fra +dig og fælles elevrådet som
medarbejder med opgaver uden voksen ansvar. Lign model prøves i Såby
o Juniorklubben - kører med 134
o Almenundervisningen – sæsonen går mod mod enden, Motocross er starter op pr 1.5. der
er 9 unge som går til jagtprøve, musical kører lige nu for fulde omdrejninger. Vi har valgt
ikke at tilbyde kanotur til Sverige i den første uge i sommerferien. I stedet tilbyder vi 4
’Vanddage’ på Herslev strand – med vores kano, kajak, standup padleboards og
openwater svømning. (der krydses fingre for godt vejr). Der arbejdes lige nu på nyt
program og præsentationen af det.
o Plan B Der er 8 elever, 5 af dem bruger det. Vi arbejder for nærmere samarbejde m ppr,
bl.a. m supervision.
o SSP – Bjørn har fundet nyt og spændende arbejde. Lars er delvis sygemeldt. Vi har
kontaktet Lone Tue og Helle Dydensborg og der er et udspil vedr. SSP på vej fra de 2
centre. Lars er færdig med sin behandling i uge 14 og fortsætter i øvrigt sin udd. Med fine
karakterer.

o Camp 34 – der arbejdes sm m elevrådet. Peter rykker Letland for antal der kommer
kommer på besøg
o Mi Life – Der startes 2 hold på henholdsvis Kr. Hyll og Hvalsø skole og vi planlægger 3
hold i vores regi efter sommerferien, bl.a. et i samarbejde med Jobcenteret og UU.
o Fælles elevråd. . det lever 

5. Udviklingsseminar. Refleksioner og det videre arbejde.
Vigtigt at ledelsen gør det mere overskueligt og får det prioriteret blandt bestyrelsen, medarbejdere og
de unge. Det kunne godt gentages, måske på et lavere omkostningsniveau. Gerne med flere unge og
timelønnede medarbejdere. Opmærksomhed på bedre blanding af deltagere på de enkelte hold. Og
bedre præsentation af hinanden ved start.
Der laves en bestyrelsesevaluering på næste bestmøde.
6. Supplering af bestyrelsen – skolebestyrelser.
Per minder skolelederne om at de skal informere deres bestyrelser om pladsen.
Medarbejderrep. Fast ansat/timemedarbejder? Bestyrelsen anbefaler umiddelbart at det skal være en
fastansat medarbejder. Vi tager sagen op i vores medudvalg. Bjørn er under alle omstændigheder
medlem af bestyrelsen året ud.
Datoer for kommende møder : 20.6 kl. 17.00 til sommermøde: m spisning f.eks. med aktivitet på vores
standup padleboards. Ordinært møde d. 28.9 kl. 19.00 – 21.00. Julemøde d. 12.12 kl. 17.00.
Evt.
.

