Referat af

Ungdomsskolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 18.6 2019 kl. 17.00-21.00
På Ungdomsskolens kontor Sandbechs Allé 1a Hvalsø
Pers mobil nr: 2023 4776 - Peters mobil nr 2280 7597
Tilstede Marinus. Lotte, Marianne, Thomas, Jesper, Burak, Caroline, Frederikke, Peter og Per

Foreløbig Dagsorden:
0. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

1. Godkendelse af referat. Godkendt med den bemærkning at det ønskes at skolebestyrelserne
holdes orienteret om de Ungdomsskoleaktiviteter som Ungdomsskolen kontakter skolerne
med.
2. Økonomi – regnskab og budget – bilag fremsendes tirsdag 4.6 Godkendt

3. Orientering:
Formanden
Den kommunale ungeindsats; alle i job el udd. Det skal implementeres 1.8 UU
trækkes hjem til Lejre. Besluttes på økudvalg i morgen.
Økonomi. Der skal spares over 2-3 år 1% for 2019. og stop for løn og prisfremskrivning i 2 år.
Medarbejder rep. Døgnmøde om Ungdomsskolens plads i forhold til Vores sted, samarbejde
ml afdelinger, gennemgang af nyt program. Jk. Infomøde for kommende 6 kl. godt arr. Pænt
fremmøde. Afslutningstur for 8 kl. Vilde vulkaner med 16 unge. De fleste hold i usk er
afsluttet.
Ledelsen
En økonomisk udfordring i Juniorklubben på grund af faldende medlemstal. Udfordringen
tages op med personalet på MEDmøde 19.6.19.
Nye elever i Heltidsundervisningen – 6 klasses elever som giver lidt udfordringer da vi ikke
tidligere har undervist på det klassetrin og eleverne er mere udad-reagerende end de elever vi
typisk har. Vi forsøger at få lidt mere økonomi til tilbuddet.
Efter inspirationsbesøg hos Bornholms Ungdomsskole påtænker vi at deltage i en
sommercamp med unge fra hele landet til næste sommer.
Camp 34 arbejdet med at finde værtsfamilier er i gang.
Der er kommet ny SSP kollega – Louise Frisenholm som er halvtids i frontteamet og halvtids
ssp konsulent
4. Fremtidige møder – evt. temaer og datoer – husk din kalender så vi kan lave en møderække
for den kommende sæson. Marianne gjorde opmærksom på at vi allerede har 2 datoer i
kalenderen, nemlig torsdag d.18.9 kl.18 til 20 og tirsdag d.10.12 kl.18 til 20,
Forslag til sæsonens sidste 2 møder: tirsdag d.17.3 kl.18 til 20 og tirsdag d.16.6 kl.18 til 20
5. Evt. Der blev talt om skolebestyrelsernes rolle og betydning i forhold til Ungdomsskolen
Thomas vil forsynes os med mailadresser på skolebestyrelsesformændene.
Mødet blev sluttet af med Gry Jespersen som fortalte om vores MILIFE undervisning. Det var
levende og der var stor spørgelyst.
God sommer til alle – vi ses d. 18.9

