Ungdomsskolebestyrelsesmøde
Referat
Torsdag d. 12.12 2017 kl. 17.00-21.00
på ungdomsskolens kontor, Sandbechs Allé 1a, 4330 Hvalsø
Pers mobil nr: 2023 4776 - Peters mobil nr 2280 7597
Tilstede:

Julie, Søren, Rikke, Jens Otto, Bjørn, Peter og Per

Dagsorden:
0.

Godkendelse af dagsorden. Godkendt

1. Godkendelse af referat. Godkendt

2. Status på økonomien. ( 2 bilag) Godkendt Der blev bedt om at der følger en skriftlig forklaring
med bilag 2 – opus bilaget

3. Orientering fra formanden. Julie takker for sin tid i bestyrelsen. De 2 nye bestyrelsesmedlemmer fra
kommunalbestyrelsen bliver Marinus B Meiner ( SF) og Lotte Greve (V).

4. Orientering fra afdelingerne
o Ungdomsklubberne ok + nyt tilbud på rødpilen til kontaktsvage unge – et samarbejde med
familiehuset.
o Juniorklubben ok – stadig over gennemsnittet af indmeldte
o Almenundervisningen – Alle startede hold kører stadig. Succesfuld kanotur i uge 42
o Plan B - fuld besat m 8 elever. Som noget nyt har vi et samarbejde med Kr Hyll. skole hvor
2 af vores elever følger tysk i deres 9 kl.
o SSP – budgetoverflytning. Budgettet på 1½stilling er overflyttet til os- Peter orienterer
generelt.
o Mi Life Evaluering foretaget – noget af indholdet skal der arbejdes videre med i 18.
o Fælles elevråd. Næsten 100% fremmøde – der er koblet ungekonsulent fra DSE på – og vi
har stillet et årligt budget på kr. 25.000,- til rådighed for dem.
o + Dig Hvordan kan vi inddrage andre unge – længere debat.
o 10 klasse/11 skoleår. Skolechefen har spurgt om Ungdomsskolen evt kan vare tage en 10
kl./11skoleår. Der er tale om et slags modningsår m megen praktik, brobygningsforløb og
focus på sociale og personlige kompetencer. Dette har vi sagt ja til – det skal være
hjemmehørende i Kr. Hyllinge i samme hus som Plan B. Der vil i løbet at tidligt forår
blevet taget stilling til om tilbuddet skal iværksættes.

5. Nyt rum i Kr. Hyllinge Vi har fået rådighed over et dobbelt undervisningslokale i den gamle
skolebygning på Kr. Hyll skole. Vi går i gang med at indrette et multi undervisningslokale og et
møde/multilokale udfra temaet ’Vores sted’
6. Idéer til opstart af ny bestyrelse Per sender brev til LO Roskilde vedr best medlem
bvj036@foa.dk
Til skolebest: brev nu til formænd + mail til alle når der har været nyvalg. Det blev også foreslået
at vi kan sende vores formand til møde m skolebest.
Invitere ny best til en klubaften + holde møder på vores forskellige lokationer.
Alle bliver tilbudt bestkursus.
Bedre præsentation af vores aktiviteter – årsplan. Brugew tid på at ny best forstår hvad det er vi
laver.

7. Evt. Der blev takket af fra Julie, Søren, Rikke og Bjørn og naturligvis takket fra Ungdomsskolens
side for indsatsen i den forgangne best. periode (eller 2)

