Møde i:

Sted:

Dato og tidspunkt:

Ungdomsskolebestyrelsen
Brønderslev Ungdomsskole

Sct. Georgsgården
Nordens Allé 1, Brønderslev

Onsdag d. 20. sep. 2017
Kl. 18.00 – 19.30

Blad nr.

41-R

REFERAT
Til stede:
Peter Stecher, Per Knudsen, Karina Kirkegaard Schultz, Hans-Henning Terp-Hansen, Asger Aalstrup Kofoed, Sara Anastasia Jelaca,
Tina Tranekær Pehrson, Peter Vestergaard
Afbud:
Martin Bech, Mette Odderskov, Morten Faarbæk

ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:
Godkendt
2. Orientering.

Valgfag 2017-18 status
o OK

Almen UV status.
o Bestyrelsen foreslog at ”Gratis” fag kommer forrest i katalog
 Ungdoms- Junior og Fritidsklubber
o Bestyrelsen ønsker at afholde sidste bestyrelsesmøde i dec. I ØB, så den nye klub kan beses
 Ungeråd ved repræsentant for rådet: Ungdomshus – Ungekongres 2018
o Sara og Asgar fortalte om budget 2018, hvor der er afsat 100.000,-kr. til Ungehus i
Brønderslev. Ungerådet har været på besøg i DSB bygningen og tænker den godt kunne
være brugbar.
 Projekt ”ikke uddannelsesparate 8. klasser”
o PV mødes med skoler i næste uge og aftaler tidspunkter
 SSP
o TI informerede om nye tiltag og forvaltningens forslag til struktur, herunder første tanker ift.
timer til tovholder
 Afslutning af Verdensklassen
o Verdensklassen er flyttet fra Ungdomsskolen til hedegårdsskolen grundet stort elevnedgang
(fra 24 til 2 elever i indeværende skoleår)
 EVS projekt 2017-18
o Sidste EVS er ankommet og indgår i gruppen fra mandag
 Status administration, omlægning af afd. leder ansættelser
o Mette Odderskov, afd. led. Dronninglund, er sat ned i tid. Jan Edvard Sørensen afd. led. I
Hjallerup er gået i gang med udd. som knallertkørelærer, og skal bruge noget af hans resttid
på denne opgave. Tove er fortsat sygemeldt, og Tine B. Kornum løser hendes opgaver pt.
Ledelsen følger situationen i administrationen tæt.
 ”Bedre vej til Uddannelse”… de næste skridt
o PV deltager i arbejdsgruppe til de næste skridt.
 75 års fødselsdag Ungdomsskolerne i Danmark
o US er ved at indspille nummer som markering af året. Derudover laves der events i alle FK.
 Arbejde med begrebet ”Dannelse” indenfor Fritid- og Kulturområdet
o Orientering
Afgørelse:
Godkendt
3. ”Fest for de unge”
Hans-Henning har bedt om pkt.
Afgørelse:
Pkt. bortfaldt, da Ungerådet gerne vil afholde fester, så US afventer
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4. Oplæg budget 2018
Der foreligger muligvis et oplæg til budget 2018 inden mødet
Afgørelse:
Indtil videre er der ikke udmøntet besparelser til Ungdomsskolen
5. Oplæg fremad.
- Videopræsentationer distriktsskoler
- Brug af foreningskonsulent og fundraiser i FK-området
- Skolekatalog
Afgørelse:
Godkendt
6. Evt.
Afgørelse:
Forespørgsel ang. rygter omkring klub i Brønderslev.
Venlig hilsen
Peter Stecher
Formand
Ungdomsskole bestyrelsen

