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DAGSORDEN
ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:

2. Præsentation af Hjallerup Fritids- og Ungdomsklub
Jan Edvard Sørensen, klubleder i Hjallerup viser rundt og fortæller om klubben
Afgørelse:

3. Forpligtigelser ifm. Persondata og datasikkerhed
Pr. 25. maj trådte den ”nye” EU databeskyttelsesforordning i kraft. Ledelsen har i samarbejde med IT-afdelingen
lavet et udkast. (se bilag)
Afgørelse:

4. Budget 2019
Ungdomsskolen har modtaget reduktionsforslag fra FKU. Der er sidste svarfrist for høringssvar d. 12. juli.
Ledelsen har tidligere afgivet svar, da vi blev bedt om at afgive 1. svar inden vi havde bestyrelsesmøde. Endelig
svar udformes af bestyrelsen. Vi er blevet varslet at enkelte skoledistrikter ændre ringetider så mellemtrin (4. – 6.
kl.) har sidste time til 13.30. Det kan betyde, at Fritidsklubberne skal forberede tidligere åbning. Vi er ved at
indhente ringetider og beregne evt. konsekvens. (se bilag)
Afgørelse:

4. Dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget 23. august
Det ”nye” Fritids- og Kulturudvalg får d. 23. august om eftermiddagen en orientering fra ledelsen om en af
udvalgets myndighedsopgaver; Ungdomsskolen. Derefter holder udvalget ordinært møde og som afslutning mødes
udvalget med bestyrelsen. Bestyrelsen har derved mulighed for at få en direkte dialog med udvalget om
Ungdomsskolens opgaver, muligheder og fremtid
Afgørelse

5. TEMA: Valgfag
Fra skolereformens start (2014-15) ønskede skolerne i Brønderslev by (Hedegårdsskolen, Søndergade skole og
Skolegade skole) at Ungdomsskolen skulle komme med et oplæg til valgfag, evt. med så mange tilbud at
Ungdomsskolen koordinerede alt valgfag. Udgangspunktet var at Åben skole skulle indgå, så skolerne var sikker
på at denne del også blev løftet. Ledelsen orienterer om Valgfag i dag.
Afgørelse:

6. Almen katalog
Vi arbejder på Almen Undervisningskataloget, som ligger færdigt umiddelbart efter sommerferien. Som tidligere år
vil ledelsen gerne om bestyrelsen har forslag til fag, eller temaer som vi bør indtænke
Afgørelse:
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7. Ansættelsessamtale afdelingsleder Brønderslev
Som tidligere fremsendt afholder vi ansættelsessamtaler på stillingen som afdelingsleder i Brønderslev Fritids- og
Ungdomsklub. Ledelsen samt formanden udpeger kandidater, men medlemmer fra bestyrelsen er velkommen til at
deltage i samtalerne fredag d. 22. juni, formiddag
Afgørelse:

8. Evt.
Afgørelse:

Venlig hilsen
Peter Stecher
Formand Ungdomsskolebestyrelsen

