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Ungdomsskolebestyrelsen
Brønderslev Ungdomsskole

Sct. Georgsgården
Nordens Allé 1, Brønderslev

Torsdag d. 19. Juni. 2014
Kl. 17.00 – 18.15

Blad nr.

30-R

REFERAT
ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse: Godkendt

2. Valgfag for folkeskolerne.
Status på oprettelse af valgfag på alle skoler, undtaget Hjallerup skole. (bilag 1)
Afgørelse: Godkendt
3. Undervisningskatalog for 2014-15.
1. udkast af katalog er klar. Vi er stadig ved at udvikle på ide om mere kompetencegivende fag og hvorledes vi skal
håndtere ”Bevis for gennemførte fag” og i den forbindelse, hvilke fag der skal laves bevis til.
Afgørelse: Godkendt
Bem.: I forbindelse med bevis, skal afklares fremmødefrekvens, prøve, eller andre forhold der kan påvirke
om eleverne skal modtage bevis for gennemført uddannelse/kursus.
4. Forslag til afdækningskatalog fra forvaltning / Fritids- Kulturudvalg.
Ungdomsskolen har modtaget 1. oplæg til afdækningskatalog budget 2015. Alle udvalg skal afdække 4 %.
I FKU’s område er alle kommunale institutioner foreslået afdækket med 4 %, for US vedkommende i alt: 252.000
kr. Ledelsen udarbejder oplæg til bestyrelsen. Udsendes inden mødet.
Afgørelse: Bestyrelsen diskuterede forslag til 4 % afdækning. Ledelsen arbejder videre med forslag og
konsekvenser heraf. Da FKU endnu ikke har udstukket konkrete forslag, afventer bestyrelsen.

5. Orientering
1. Leasingaftale på 2 stk. 9-personers busser.
a. Levering fredag d. 27. juni. Folie på busser leveres senere. Afventer tilbud.
2. Status EVS program 2014-15
a. EVS fra Spanien er godkendt. Hun er uddannet indenfor TV og film og tilgår Regnar, TV
Ungdom
3. Ungdomsrådet
a. Grundet eksamenssituation ligger Ungdomsrådet lidt stille. Der arbejdes med musik/standup.
4. Skaterpark Hjallerup
a. Børn og forældre har været i gang med de sidste ramper og Skaterparken indvies mandag d.
30. juni kl. 17.00. Alle er velkommen. Jan står for arrangement
5. Midler Fritidsrådet, grejbank-projekt
a. Ungdomsskolen skal ansøge om 200.000 kr. til grejbank, og kan først forvente svar medio
september.
6. SSP
a. Godkendt
6. Evt.
- Status fællesmøde FKU – USB, formanden har ikke hørt nyt. Afventer
- Larger Than Life, mobildiskotek har indkøbt ”State of the art” udstyr til brug for DJ uddannelsen.
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