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REFERAT
Til stede:

Peter Stecher, Per Knudsen, Morten Faarbæk, Hans-Henning Terp-Hansen, Mette Odderskov
Asgar Kofoed, Jacob Andersen, Tina Tranekær Pehrson, Peter Vestergaard
Afbud:
Karina Kirkegaard Schultz
Fraværende: Martin Bech
ÅBENT MØDE
Velkommen til repræsentant for ungerådet
Jacob Andersen og Asgar Kofoed deltog i mødet fra Ungerådet
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:
Godkendt
2. Orientering.

Opstart af Almen Undervisningshold sæson 2016-17
Katalog uddelt. Tilmelding i år faldet lidt ift. sidste år. Forklaring kan være skolereform (Obligatorisk
lektiecafe) og mindre årgange.


Ungdoms- Junior og Fritidsklubber
o Dyr ved Fritidsklubben i Brønderslev
Bygningen står færdig pr. januar. Vi regner med at sætte dyr ud, når vejret bliver bedre.
o ØB klub ny placering?
Pt. ser det ud til, at vi overtager den mindre bygning i bunden af grunden (det tidl. vaskehus).
 Ungeråd ved repræsentant for rådet
Ungeråds repræsentanter fortalte om deres julefest i dec 2016, som afholdes i samarbejde med Borger
9700 Ung afd. Derudover arbejdes der på ideer til et ungehus i Brønderslev by, som skal være ungestyret.
Ungerådet skal mødes med byrådet i januar.
 Valgfag status
Fravær er faldet markant ift. de sidste år. Heldagsdagene er en succes, som vi arbejder videre med
skolerne. I januar/februar skal nye hold oprettes

Verdensklassen (praktik)
Der er lavet aftale med Aalborg Praktikcenter om gratis at få 2 elever ud på prøve i en uge. Derefter
udarbejder Ungdomsskolen og Aalborg praktikcenter en aftale med pris og vilkår. Aftalen deles derefter
med resten af Brønderslev skolevæsen

 SSP
I øjeblikket samarbejder Tina med Ungecenteret omkring opslag til ny
ungemedarbejder/gademedarbejder/SSP konsulent. Tina er trukket væk fra Lokalrådet, hvor kommunen i
stedet har indsat en leder på chefniveau.
 Projekt ”I samspil med Borgerne”… hvordan vi tænker det implementeret.
Ledelsen orienterede om projektet, og ideer til hvordan Ungdomsskolen kan sætte projektet i spil
Afgørelse:
Godkendt
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3. Økonomi 2016 / budget 2017
Ungdomsskolen skal ikke finde besparelser i 2017 budget, men forventer at 2017 og 2018 skal brugs til at
nedbringe underskud i Ungdomsskolen. Regnskab 2016 er ikke opgjort endnu. Ledelsen orientere på mødet om
situationen pt.. Der er uafklaret poster på regnskabet endnu.
Afgørelse:
Ledelsen orienterede om forventet underskud på ca. 812.000,-kr., svarende til ca. 14%. Lønkørsel for
december mangler endnu, samt de sidste regninger. Ledelsen orienterede om baggrunden, herunder
udsving ift. årsforskydning i indtægt på Valgfag. Ledelsen vil arbejde på at underskuddet arbejdes væk
over en to årig periode. Ledelsen orienterede og fremlagde plan for hvorledes underskuddet kan indhentes
over to budgetår.
Bestyrelsen udtrykte bekymring over underskuddets størrelse, men godkendte forklaring og plan for
indhentning af underskud.
Ved regnskabsafslutning midt januar viser underskuddet 820.325,-kr., svarende til 114,1%.
4. Nye projekter
Vi har fået bevilget midler fra Undervisningsministeriet til et forsøg på to skoler ift. ”Ikke uddannelsesparate 8.
klasse elever”. Forløbene består at kursus for lærerne, samt to x to ugers forløb for elever. Forløbene gennemføres
i samarbejde med Hjallerup - og Søndergades skole. Forsøg evalueres og udrulles evt. senere til øvrige skoler.
Afgørelse:
Rasmus, Peter Veggerby og Peter deltog sammen med lærere og ledelse fra Hjallerup og Søndergades
skole i opstart og orientering i Silkeborg d. 12. & 13. januar. Næste step er planlægning af de enkelte dage
på de to skoler og derefter opstart af undervisning i uge 10-11 (Søndergade) og 12-13 (Hjallerup).
Ansøgninger på vej:
1. Projekt med bibliotek: ” Ny-nordisk litteratur camp for unge i Sverige og Norge” (januar)
Biblioteket er ansøger. Forventer svar på Ungdomsskolens deltagelse (ca. 100.000,-kr.) i 1. kvartal 2017.
2. Førstehjælpsprojekt: ”Lær Førstehjælp” (ukendt dato)
Orientering
Afgørelse:
Godkendt
Derudover kort orientering om:
1. Klogeste 9. klasses konkurrence
2. Elektronisk katalog ”Skoletjeneste”
5. Evt.
Afgørelse:
Intet

Venlig hilsen
Peter Stecher
Formand
Ungdomsskolen

