Ungdomsskolebestyrelsesmøde
REFERAT
Torsdag d. 28.9 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:

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

Dagsorden: Ordstyrer; Rikke
0.

Godkendelse af dagsorden. OK

1. Godkendelse af referat. OK

2. Status på økonomien. ( 2 bilag) P og P siger det ser fint ud- forbrugsprocenten ligger hvor det
skal. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed.

3. Orientering fra formanden.
Herunder Kommunes budget frem til 2020.
I Julies fravær talte vi generelt om budget 2020. Per har pr mail indkaldt kommentarer eller andet
til høringssvaret. Ingen kommentarer – derfor ingen høringssvar fra Ungdomsskolen.
Per bedømte at budget forslaget frem til 2020 er neutralt for Ungdomsskolen – Søren enig.
4. Orientering fra afdelingerne
o Ungdomsklubberne Er i gang – lige nu kampagne for at få brugerne til at melde sig ind.
Lige nu 75 medlemmer
o Juniorklubben 154 medlemmer – ny medarbejder. Peter giver det hele en tommelfinger
op
o Almenundervisningen – Tilmeldinger Lidt under sidste års antal. Men mange sene
tilmeldinger. Vi prøvestarter et par hold med lav deltagelse – 3 gange frem til
efterårsferien. Primært hold som blev foreslået på udviklingsseminariet.
o Plan B – fremtidsmøder. Bestyrelsen bakker op om at vi byder os til i fht. En special 10. kl.
i forbindelse m nuværende Plan B
o SSP – budgetoverflytning. Det har været en stille sommer. De 2½ ssp konsulenter er nu
organisatorisk delt op. 1 i CBUF og 1½ i CBL. De 1½ er forankret i Ungdomsskolen, nu
også budgetmæssigt. Der er ansat ny medarbejder til CBUF. Vi glæder os til samarbejdet.
o Camp 34 I uge 34 var vi værter for 27 unge og 5 lærere fra venskabssamarbejdet med Talsi
i Letland. Der var 20 værtsfamilier. Stort og spændende arbejde med denne udveksling.
Til næste gang vi er værter (2019) foreslår Peter at vi kommer ned på 20 unge, Næste år
vil det være fra Lejre at vi gæster Talsi med ca 20 unge.

o Mi Life 2 tilmeldinger i almen. Skolerne har kørt 2x1 hold . Undervisere er faldet fra. Vi
prøver at få de 2 skoler til at køre et hold hver + vores eget samarbejde med
Jobcenter/UU. Hovedudfordringen synes at være underviserne – som er faldet fra af
forskellige grunde.
o Fælles elevråd. . Vi er tovholdere for folkeskolernes fælles elevråd. Der er aftalt 1 fælles
dag alle inviteret.
o Ny medarbejder Vi fik ny medarbejder til Juniroklub og outdoor på plads. Han forlod os
efter ca 14 dage. Vi kontaktede nr 2 på listen. Han (Kåre) er startet – det ser foreløbig
rigtigt godt ud. Er ude og sælge bla.a. valgfag til skolerne.
o + Dig unge bussen + 4.10 Vi talte om besøg af Ungebussen – og det fælles møde d. 4.10.
Ihvert fald så deltager Rikke og Peter

5. Udviklingsseminar – Opfølgning Udsat til næste best møde da det blev ønsket at formanden er
tilstede under punktet.

6.

Evt.
Julefrokost for alle: fredag d. 15.12
Vedligehold af bygning og udenomsarealer ønskes sat på til næste møde.
Rikke vil undersøde vedr.mødediæter i ungdomsskolebestyrelsen
Bjørn opfordrede til at bruge lokale leverandører når vi skal have trykt program
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 12.12 kl 17.00 – 20 med en lille julebeværtning.
Dette bestyrelsesmøde kan blive det sidste med nuværende besætning.
Vores 2 politiske medlemmer og medarbejderrepræsentanten bliver skiftet inden – de 2
skolebestyrelses medlemmer skiftes først til foråret. Rikke vil undersøge med fagbevægelen i
Roskilde om deres muligheder for at stille med en repræsentant.
Vores 2 unge medlemmer er begge taget på efterskole – tænker ikke at vi skal regne med dem i
denne sæson?

