Referat

Ungdomsskolebestyrelsesmøde
Mandag d. 19.11 2018 kl. 19.00-21.00
På Ungdomsskolens kontor Sandbechs Allé 1a Hvalsø
Pers mobil nr: 2023 4776 - Peters mobil nr 2280 7597
Tilstede Marinus, Jesper, Thomas, Jens Otto, Marianne, Peter, Per

Foreløbig Dagsorden:
0. Godkendelse af dagsorden. Indhold ok – rækkefølge lavet om

1. Godkendelse af referat. OK
2. Økonomi – regnskab og budget – bilag fremsendes tirsdag 12.11 Vi drøftede forholdet mellem
ture/rejser og almen undervisning. Marianne fortalte om Klubkort i Roskilde – som bla.a
kan bruges til at betale for aktiviteter

3. Konstituering - Valg af næstformand. Udsættes. Jens Otto er fortsat næstformand. Thomas
er kandidat. Næste gang skal næstformanden vælges.
4. Diætsagen. Vedtægtsændring. Orientering; Ved kommunesammenlægningen i 2007
vedtages de ’nye’ vedtægter for Lejre Ungdomsskole. En paragraf om vederlag til
ungerepræsentanter og arbejdsmarkedsrepræsentanter bliver ikke ændret, som det blev for
folkeskolebestyrelserne. Denne bestyrelse har vedtaget at fjerne denne paragraf. Jens Otto
og Burak, som er berettiget til vederlag for en årrække afstår med tilbagevirkende kraft fra
disse vederlag. De nye vedtægter sendes til bestyrelsen inden de sendes til godkendelse i
kommunalbest.

5. Budget 2019 Stort set samme ramme som 2018 - Marianne spørger til usk aktiviter i
gevninge område. Klubberne og struktur – bestyrelsen debatterer forskellige muligheder. Det
nævnes at der er nedsat en ’Ungekommision’ som bl.a. skal se på dette område. Burak er den
politiske tovholder.

6. Orientering )
Fra formanden
Direktions størrelse. Det er besluttet at Direktionen slankes fra 4 til 3. kultur
og fritid børne-unge samles under en direktør. Der givesflere penge til tidlig indsats, betyder
at der i en periode vil være flere sager. Bevæg dig for livet. Lejre er blevet visionskommune
og Ungdomsskolen kan spille ind . Futureland: kulturregionen (18 til 25)
Fra ledelsen Orientering om nye tiltag – MiLife rettet mod de ikke uddannelsesparate.
Fra…..?
7. Fremtidige møder – evt. temaer og datoer. Forslag; 19.3.19 og 18.6.19 Begge datoer blev
vedtaget. Et sommerarrangement d. 18.6
8. Evt.

