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REFERAT
Deltagere:
Peter Stecher, Martin Bech, Karina Kirkegaard, Per Knudsen, Jan Edvard Sørensen, Hans-Henning Terp-Hansen
Afbud:
Mathias Christensen, Emma Chemnitz, Morten Faarbæk

ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:
Godkendt
2. Orientering 1.
 Modtageklassen, Verdensklassens opstart, herunder forældredag (mandag d. 23. marts)
o Klassen er startet med 18 unge. PV afholdt med øvrige klasser ved Skolegades skole forældremøde
om rasisme. Virker til at det har haft en effekt.
 Klub/skoleprojekt Break
o Projektet er allerede i gang. Foreløbig er én elev afslutte og én elev er i projektet pt.
 SSP, herunder orientering om rusmiddeldag
o En meget vellykket rusmiddeldag, og Tina orienterede desuden om VISO projektet
 Valgfag til næste år og evaluering af igangværende valgfag
o Mange har allerede sagt ok for næste sæson. Ny hold er ved at blive gjort klar. Yderligere 3 klasser
skal undervises næste skoleår. Katalog planlægges i tryk 1. maj, samtidig med ny hjemmeside.
 Almen Undervisningsfag sæson 2015-16…forslag?
o Nyt katalog ventes klar midt juni.
 KUU, (Kombineret Ungdoms Uddannelse) invitation til deltagelse
o PV deltager
 Varig Spor, (Børne/Familie afdelingsprojekt) invitation til deltagelse
o PV og Tina deltager.
 Indkøb af Hoppeborg og andet udlejningsmateriel
o Opmærksomhed på at vi kun lejer ud til øvrige kommunale inst. og evt. med mandskab.
 Ansættelse af Valgfagslærer
o PV ønsker at ansætte valgfagslærer pr. 1. august. Skal desuden undervise almen, i klub og lave nye
hjemmesider for skolen. (sidste er i gang)
 Ungdomsråd, herunder oprettelse af Ungebyråd/Unge på Tinge og afholdelse af Ungekongres
o Ungdomsrådet skal melde tilabge til udvalget medio april, med hvilken model de ønsker at arbejde
videre med. Ungekongres er programsat til oktober/november. PV skal aftale med skoler. Afventer
planlæggelse af dagen.
Afgørelse:
Godkendt
3. Orientering 2 (herunder deltager klublederne)
- Ungdoms- og Junior klubber
Afgørelse:
Godkendt
4. Evt.
- Formanden Peter Stecher, fortsætter som repræsentant for folkeskolerne i Ungdomsskolebestyrelsen, jf.
vedtægterne
Afgørelse:
Godkendt
Venlig hilsen
Peter Stecher
Formand
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