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REFERAT
ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse: Godkendt
2. Status på FAB-LAB / Maker-Spacer Projekt
Ledelsen opsummerer status på projektet. Inden mødet, afholdes møder med ledelsen BK-forvaltningen.
Bestyrelsen orienteres om møderne og projektet.
Afgørelse: Godkendt Fablab orientering til udvalg er udsat indtil nyt oplæg foreligger.

Bestyrelsen ønsker ikke at leje evt. lokaler.
3. TEMA: Fritids- og Kulturområdet og Ungdomsskolen
Fritids- og Kulturchef Lotte Holt Worup er inviteret for et oplæg om samspillet i FK-området. Hvordan Ungdomsskolen
bedst kan bidrage ind i området. Ungdomsskolens samspil med øvrige enheder i BK-området, evt. med andre
kommunale aktører på tværs af forvaltninger.
Desuden Lottes syn på arbejdet i en politisk organisation, og hvordan bestyrelsen opnår det bedste samarbejde med
forvaltningen og med det politiske udvalg.
Afgørelse: Godkendt. Bestyrelsen vil meget gerne medvirke til en endnu bedre dialog med FKU
4. Feuerstein projekt med Børne- Familieafdelingen og PPR
Ungdomsskolen er påbegyndt et forsøg med Børne- Familieafdelingen samt PPR, omkring tilbud til skoleværingstruet
børn i specifik målgruppe, se vedhæftet. Tilbuddet udspringer af erfaringer ungdomsskoleunderviser Tom Magne
Mathisen har opnået gennem samarbejde med Aalborg kommune samt hans primær arbejde som skoleunderviser ved
Børnepsykiatrisk afdeling Aalborg. Projektet betyder, at US allokerer vores lovmæssige forpligtigelse til at tilbyde
specialundervisning, til dette projekt for det næste år.
Afgørelse: Godkendt. Næste møde forventes afholdt i juni/august
5. Valgfag skoleår 2019-20
Til skoleår 2019-20, skal der udarbejdes et nyt valgfagskatalog til Skoledistrikt Syd og Nord for deres 8. og 9. klasser,
samt Dronninglund. 7. klasserne skal påbegynde deres obligatoriske valgfag rettet mod Håndværk- og Design, samt evt.
Musik, Billedkunst og/eller Madkundskab. Ledelsen fremlægger forslag til fag, der skal indgå i kataloget.
Afgørelse: Godkendt. Se vedhæftet program (udleveres på næste møde)
6. Vandcenter Asaa
Da US ikke længere kan gøre brug af opbevaring af vores vandaktiviteter i Asaa, grundet ombygning, har US indgået en
lejeaftale med andet og bedre lokalitet. Samtidig vil vi ændre sammensætningen af brugere af vores udstyr. For
nuværende et samarbejde mellem US, Efterskolerne i Try og Dronninglund, samt Dronninglund Gymnasium.
Fremadrettet vil vi gerne begrænse gruppen til Dronninglund Gymnasium. I forbindelse med samarbejdet udarbejdes en
plan for finansiering.
Afgørelse: Godkendt. Der er aftalt et årligt beløb på kr. 5.000,- for finansiering fra Dronninglund

Gymnasium
7. Orientering
- Ungehus status, indvielsen og fremadrettet
Afgørelse: Godkendt
8. Evt.
Afgørelse: i.a.b.
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