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REFERAT
Til stede: Peter Stecher, Martin Bech, Morten Faarbæk, Hans-Henning Terp-Hansen, Asgar Kofoed, Karine Kirkegaard, TI, PV
Afbud: Per Knudsen, Mette Odderskov, Sara Jelaca

ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:

Godkendt
2. Orientering.

Budget 2018 ”Hvordan endte det?”
o Ungdomsskolen ingen besparelser. Indenfor FK området skulle Biblioteket finde en
besparelse


Valgfag opstart 2. halvår, samt status 1. halvår
o Opstart 1. halvår har været god. Mindre fravær og mindre spørgsmål. I løbet af december
bliver der lagt nye lektionsplaner op for 2. halvår



Ungdoms- Junior og Fritidsklubber
o OK tal for Junior- og Ungdomsklubber. Mangler pt. ny leder i Jerslev og snart i Asaa. Svært at
finde gode emner. ØB klub er i gang i nye lokaler.



Projekt ”ikke uddannelsesparate 8. klasser”
o Fortsætter projekt fra sidste år. Rasmus/Peter er tilknyttet distrikt Hjallerup. PV arbejder på
nye tiltag til hhv. distrikt Syd og Nord for de skoler der ikke er med i projektet.



Samarbejde 10. kl. center Dronninglund
o US skal stille med undervisere til 10. kl. center i Dronninglund og byde ind med fag fra
Valgfags-linien som allerede kører i Dronninglund. Et helårs projekt for skoleår 2018-19



SSP
o PV skal udarbejde oplæg/notat til LHW ifm. oplæg til direktionen på området.



Sammenhængende Børnepolitik
o Tina følger processen og vender tilbage når der er udarbejdet noget mere konkret/vedtaget.



EVS projekt 2017-18 status
o Én EVS er måske på vej hjem. Hun mistrives i lejligheden. Tina og PV finder afgørelse i næste
uge. Har desuden påvirkning på Valgfag Spansk efter nytår.



Status administration
o Tove er stadig sygemeldt. Ny påregnet tilbagevenden/opstart 1. januar 2018



TV- Ungdom, Dronekursus samt mulige opgaver for FS og BH
o PV orienterede



Ungeråd ved repræsentant for rådet herunder
o Ungehus turne med FK-udvalget (PV supplere med ”sidste nyt”)
o ”Her og nu”

Afgørelse:

Godkendt

Brønderslev Ungdomsskole - Nordens Allé 1 - 9700 Brønderslev
Tlf. 99 45 47 30  E-mail: ungdomsskolen@usbd.dk  www.usbd.dk

3. Vedtægter for Ungdomsskolebestyrelsen
Ledelsen foreslå at bestyrelsen gennemser vedtægter og forretningsorden for Ungdomsskolebestyrelsesarbejde og
tager beslutning om disse bibeholdes, eller om der er forslag til ændringer. Bilag ”Vedtægter og Forretningsorden”
Afgørelse:

Godkendt. Punktet blev drøftet og beslutte at det tages op med den nye bestyrelse
4. Præsentation af Ungdomsskolen for nyt Fritids- og Kulturudvalg
Samtidig med ny Ungdomsskolebestyrelse tiltræder pr. 1. januar 2018, tiltræder nyt Fritids- og Kulturudvalg.
Ledelsen ønsker bestyrelsens forslag til hvordan (form og indhold) og hvornår præsentation af Ungdomsskolen
skal ske ift. det nye udvalg. I indeværende periode har bestyrelsen haft to møder med udvalget.
Afgørelse:

Godkendt
Forslås at den nye bestyrelse inviterer FKU til dialog med bestyrelsen fx 1-2 gange om
året
5. Evt.
PV: Ifm. sammensætning og konstituering af ny bestyrelse i januar inviteres alle medlemmer til bestyrelseskursus
pt. i Skørping i januar. D. 24. januar. PV sender ud efter snak med Peter Stecher slut december.
Afgørelse:

Godkendt
Venlig hilsen
Peter Stecher
Formand
Ungdomsskole bestyrelsen

