Referat af
Ungdomsskolebestyrelsesmøde
Onsdag d. 7.12 2016 kl. 17.00-20.00
på ungdomsskolens kontor, Sandbechs Allé 1a, 4330 Hvalsø
Pers mobil nr: 2023 4776 - Peters mobil nr 2280 7597
Tilstede: Rikke, Jens Otto, Bjørn, Søren, Julie, Anna, Anna, Peter og Per

Dagsorden:
0.

Godkendelse af dagsorden. Godkendt

1. Godkendelse af referat. Der var tale om 2 ref; fra 13.9.6 + fra det ekstraordinære 26.10.16. Begge
blev godkendt.

2. Status på økonomien. Orientering godkendt – Bestyrelsen ønsker en skriftlig kommentar til det
økonomiske overblik som sendes ud før mødet.

3. Orientering fra formanden. Julie orienterede fra B & U udvalgets møde. Ungdomsskolen bevares
som selvstændig organisation med den ledelsesstørrelse som der har været i 2016.
Bjørn rejste debat om ledelsens størrelse – nogle medarbejdere mener at 1½ leder er for lidt når
man tænker på de nye opgaver der tilflyder. Bestyrelsen enedes om at se tiden an.

4. orientering fra afdelingerne
o Ungdomsklubberne - færre indmeldte end sidste år, synes at være en landstendens. Vejen
til flere medlemmer mener Peter går via mere unge indflydelse. Anna og Anna foreslog
facebookgrupper for hver klub.
o Juniorklubben - 153 medlemmer (det højeste) Der er god stemning, vi har fået 9 klasserne
med. Peter vil tjekke med beredskabet hvor mange der egentlig må være i klubbens
lokaler.
o Almenundervisningen – Alle hold kører stadig. Musicalen er i gang årets tur bliver til
Tjekkiet. Motocross holder vinterpause.
o Plan B – Er på plads med 2 lærere. Den nye, Camilla, ser ud til at være faldet rigtigt godt til.
Der er pt 6 indskrevne og en på vej.
o SSP – Bjørn er fortsat ’lånt ud’ til centeret for Børn Unge og Famile. Foreløbig frem til 1.4
hvor der skal evaluerers på den store indsats centeret er i gang med. For SSP betyder det
at der pt prioriteres lidt anderledes når timerne er færre. Ingen store problemer at melde
om.
o Camp 34 – Vel overstået tur til Letland. Det var det første år med os som tovholdere –
næste år bliver et genbesøg fra Letland, og med Ungdomsskolen som ene tovholder.

o Mi Life - Samarbejdsprojekt med folkeskolen – at kunne løfte de ældste elevers personlige
og sociale kompetencer. Der bliver 2 ’skolehold’ (Hvalsø og Kr. Hyll) 1 hold i skoletiden
som blandes fra alle skoler og et åbent hold som i fritidsundervisningen.
o Fælles elevråd. – Kasper Kerndrup har lavet et godt forarbejde – de unge er klar på hvad
det går ud på.

5. Udviklingsseminar. Emner dato og sted. – Bestyrelsen enedes om ’ud af huset’, lørdag d. 11.3.17
kl. 9 – 15, gerne med indslag udefra. Emner: samarbejdsflader ml folkeskoler og
Ungdomsskolen, Uddannelsesparathed og Ungdomsskolens udvikling generelt. Bestyrelsen
ytrede ønske om at der gerne måtte være flere unge med. Peter og Per laver et udspil til program
m.m.

6. Supplering af bestyrelsen – unge medlemmer og skolebestyrelser. – Anna og Anna var inviteret
med til dette møde. Bestyrelsen vil gerne have 2 unge rep. Det bliver 1 fra det fælles elevråd med
en suppleant og Anna med Anna som suppleant. Per skriver til formændene for
skolebestyrelserne. Vi har en ledig plads, hvis der er flere interesserede vil vi trække lod.

Evt.
Mødet afsluttes med en lille spisning.

