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Ungdomsskolebestyrelsen
Brønderslev Ungdomsskole

Sct. Georgsgården
Nordens Allé 1
Brønderslev

Torsdag d. 19. april. 2018
Kl. 19.00 – 21.00

Blad nr.

44-R

REFERAT
Til stede:

Peter Stecher, Danny Manfred Rosenkilde Nielsen, Lars Nørgaard Jørgensen, Karen Strandfelt,
Lars Bisgaard, Jan Edvard Sørensen, Sara Jelaca
Fraværende: Hans-Henning Terp-Hansen.
ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:
Godkendt
2. Præsentation Ungdomsskolen / Ledelsen.
Da der var afbud til bestyrelseskurset i Rold i januar, gentager vi kort en præsentation af bestyrelsen.
Afgørelse:
Godkendt
3. TEMA: Junior- og Ungdomsklubber
Det blev besluttet på konstitueringsmødet, at arbejde med en ny model for bestyrelsesarbejdet, hvor der på hvert
møde bliver gået mere i dybden med et område af Ungdomsskolen. Det første tema bliver om Ungdomsskolens
Ungdoms- og Juniorklubber. Alle klubledere er inviteret, som med Tina (vicer) vil fortælle om arbejdet i klubberne.
Afgørelse:
Godkendt.
Bestyrelsen ønsker bestyrelsesmøderne henlagt til klubberne på skift, så bestyrelsen kommer rundt og ser
de forskellige steder. Næste møde bliver i Hjallerup Fritids- og Ungdomsklub. Tema er Valgfag.
4. Fritidsklub i Brønderslev
Vi har igennem en længere periode oplevet et lavt antal unge i vores fritidsklub i Brønderslev by. Fritidsklubben
”servicerer” by-skolerne, Hedegårdsskolen, Skolegades skole og Søndergades skole for klassetrinene 4. – 7.
klasse. Vi har forhandlinger med Folkeskolerne om evt. at overtage driften af Fritidsklubben i Brønderslev, da vi
tror, at det vil sikre en bedre drift i det lange løb. Ledelsen har møde med skoleledelsen mandag d. 16. april.
Ledelsen vil gerne have bestyrelsens godkendelse til evt. at overdrage driften af Fritidsklubben til
Folkeskoleområdet.
Afgørelse:
Godkendt
Fritidsklubben forbliver under Ungdomsskolen. Folkeskole området var ikke interesseret i at overtage
driften. På næste bestyrelsesmøde fremlægges resultat af Survey omkring Fritidsklubber, hvis denne
ligger klar. Survey foretages i samarbejde med Folkeskolerne
5. Forslag til mødedatoer
Ungdomsskolebestyrelsen mødes normalt 4-5 gange om året. Hvis muligt fastsættes alle datoer, ellers
tilkendegives bedste dage og formand og ledelsen fremsender datoer.
Afgørelse:
Godkendt
Formanden/ledelsen udsender forslag til datoer
5. Evt.
Afgørelse:
Intet

Venlig hilsen
Peter Stecher
formand Ungdomsskole bestyrelsen
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