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REFERAT

ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse: Godkendt

2. Ansættelser.
Vi ansatte Rasmus Jensen som Projektkoordinator i august. Rasmus giver en kort præsentation.
Afgørelse: Godkendt

3. Orientering om Verdens klasse.
Ungdomsskolen er blevet bedt om at komme med et udspil til at overtage udskolingsdelen af modtage/asyl klasse
fra Skolegades skole grundet pladsmangel. Mandag sidste uge blev det besluttet at Ungdomsskolen skal starte
klassen op pr. 1. februar 2015. (se bilag)
Afgørelse: Hans Henning spørger ind til, om administrationen i Ungdomsskolen er rede til de udfordringer Verdens
klassen bringer med sig? PV; Verdens klassen bringer udfordringer med sig, og flere opgaver til ledelsen.
Peter S. bemærker, at dette partnerskab ikke må koste Ungdomsskolen midler, hvilket dette ikke ser ud til.
PV; det er en stor ændring i de opgaver vi har arbejdet med indtil nu – og opgaver vi ikke tidligere har erfaring med.
Martin B.; spændende at Ungdomsskolen skal være pionerer på dette område – opfordrer til at bestyrelsen følger
arbejdet tæt.

4. Profil på Brønderslev Ungdomsskole.
Bestyrelsesformanden ønsker en debat om hvorledes Ungdomsskolen tydeligere fremstår som en enhed ift.
børn/unge og forældre i kommunen. Herunder ”Hvad er Ungdomsskolen af i dag?”, ”Hvordan synliggør vi bedre
Ungdomsskolen?” Ungdomsskolen løser mange opgaver som kan være svære at forbinde naturligt med
Ungdomsskolevirksomhed, hvordan griber vi det an?
Se evt. også:
- www.facebook.com (søg; Brønderslev Ungdomsskole)
- www.youtube.com/tvungdom
Afgørelse:
Formanden efterlyser til ideer der kan synliggøre Ungdomsskole – hvad skal vi med Brønderslev Ungdomsskole?
Martin B.; mere aggressiv oplysning om hvad der foregår rundt i Ungdomsskolen
Hans Henning; vigtigt at beslutningstagere/samarbejdspartnere er opmærksom på vores eksistens. Vi skal gøre
opmærksom på at få goodwill i f.h.t. den indsats vi leverer. PR vejen kan vi måske gøre bedre.
Peter S. ; synliggøre de mange opgaver vi løser, men dele den op i opgaver vi løser indenfor vores budget og
opgaver vi købes til.
Martin ; Allround strategi hvilken vinkel til borgere, brugere, politikere m.m.- men der skal være en rød tur. Et
”Ungdomsskole-brand”.
Morten; Hvad er vores kerneopgave?
PV ; vi har 3 søjler
 Almenundervisning
 Klubber - vedtaget af byrådet
 Skole-ungdomsskole samarbejdet vedtaget i Ungdomsskoleloven/Folkeskoleloven
Den sidste del eks. Førstehjælp er indtægtsgivende virksomhed, som giver økonomi til at lave flere
opgaver/ansætte fuldstidspersonale til eks. Valgfag.
Peter S; Hvad vil vi gerne være kendt for i kommunen?
Emma; Mange på min skole kender ikke til alle de ting Ungdomsskolen laver? Unge kender kun Ungdomsskolen
for almenundervisningens katalog og knallertkørekort.
PV; planlægger at tage ud til forældremøde i alle 7.klasser i Brønderslev Kommune.
Konklusion; dette pkt. tages løbende op og der afklares i løbet af året en strategi herfor.
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5. Orientering.
- Fritidsklubberne herunder Folkeskole/Klub inklusionsprojekt (ny folder, se bilag)
Bestyrelsen; det bliver spændende at følge/om der er nogen skoler der henvender sig
- SSP
Evalueringsskema af SSP struktur udsendt – forventes afsluttet feb. 2015.
Temadag ”Hash – andre rusmidler” feb. 2015 for alle medlemmer i SSP samarbejdet.
- Almen undervisning status
Størstedelen af de igangsatte almenundervisningsfag er i gang/afviklet
- Valgfagsundervisning status
Valgfagene kører, - skolerne er orienteret om et stigende fravær på valgfagene.
- Ungdoms- og Junior klubber
Alle klubberne har nu en klubleder.
- PV deltagelse i EU seminar i november
- Ungdomsråd
Der arbejdes med valg 2015 – samarbejde om at etablere en kunststof skøjtebane ppå 150 kvm.i
Brønderslev.
- Klubleder ansat i Brønderslev
Linette starter pr. 1. jan. 2015 – hun skal desuden være tovholder på Sexualisterne.
- Økonomi rest 2014
Forbrugsprocenter er pt på 83 %. PV har aftalt med Henning Risager, at overskydende midler fra
regnskabsåret 2014 bruges til renovering af nyt undervisningslokale – i lokale der pt er garage. Arbejdet er
igangsat.
Afgørelse: Godkendt

6. Evt.
Hans Henning; vil høre bestyrelsens holdning til hvor vidt Hans Henning skal henvende sig til formanden for FKU i
egenskab af borger eller medlem af Ungdomsskolens bestyrelse?
Afgørelse:

Venlig hilsen
Peter Stecher
Formand
Ungdomsskolen

