Referat af

Ungdomsskolebestyrelsesmøde
Onsdag d. 18.9 2019 kl. 18.00-20.00
På Ungdomsskolens kontor Sandbechs Allé 1a Hvalsø
Pers mobil nr: 2023 4776 - Peters mobil nr 2280 7597
Tilstede Marinus, Jesper, Thomas, Marianne, Burak, Peter, Per.

0. Godkendelse af dagsorden.

OK

1. Godkendelse af referat. OK – Bemærkning om ønske om at lave ændringer i ’Fastlæggelse
af møder’.
2. Økonomi – regnskab og budget – bilag vedhæftet
Juniorklub drøftet – lavt medlemstal giver udfordringer på personaleområdet
Det blev bemærket at indeværende års besparelse på ca. 1% er indregnet i budgettallet.
Orientering og besparelsesudkast for 2020

Besparelsesudkast for 2020 på 178.000,- uddelt til orientering.
Kommentarer: Kan Lalandiaturene gøres anderledes – f.eks. kortere – højere bruger betaling.
Kan vi skrue ned for antal af personale. Frivillige(forældre) Biler/køre selv. Disse idéer tages
med til drøftelse med medarbejdere og ledelse.
Marinus orienterer om den politiske økonomiske baggrund for besparelserne.

3. Orientering:
Formanden: Budgetproces – 4.11 er der anden behandling af 2020 budgettet. UU Lejre
Roskilde ophører pr 31.12. I Lejre har vi egne vejledere. Forankringen kommer senere.
Skolevision – der skal laves en ny – skolebestyrelser skal med.
Skoleskemaer reduceret på skolerne efter justering af folkeskoleloven - op til
skolebestyrelserne.
Medarbejder rep.: Reducering af jk timer. Camp 34 besøg fra Letland. Ny almen sæson
starter. Aftenklubberne er startet op.
Ledelsen: - herunder tilmeldinger til sæsonens fritidsundervisning. Der uddeles oversigtsark
over alle hold og antal tilmeldinger. Gennemgået.
SSP lejreren kører lige nu – alle kommunens 7. klasser deltager.
4. Fastlæggelse af møder. Jens Otto vil gerne have mødetiderne rykket tilbage til 19 – 21. Det
besluttes at mødetiderne ændres til kl. 18.30 – 20.30.
Fra sidst: mødet som var planlagt d. 10.12 kl 18 - 20 rykkes til 5.12 kl. 18.30 – 20.30.

Møderækken ser nu således ud: Torsdag d. 5.12 kl. 18.30 – 20.30. Tirsdag d.17.3 kl.
18.30 - 20.30. Tirsdag d.16.6 kl. 18.30 – 20.30.
Bestyrelsen aftalte lidt julespisning ved mødet 5.12 og et infosommerarr. til mødet d. 16.6
5. Evt. Der er julefrokost for Ungdomsskolen 29.11 – info følger.

