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REFERAT
Tilstede: Peter Stecher, Danny Manfred Rosenkilde Nielsen, Lars Nørgaard, Lars Bisgaard, Karen Strandfelt, Sara
Jelaca, Cecilie Etheridge, Jan Edvard Sørensen, Tina Tranekær Pehrson, Peter Vestergaard
Afbud: Hans-Henning Trep-Hansen
ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:
Godkendt
2. Dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget
D. 23. august mødes bestyrelsen med Fritids- og Kulturudvalget. Hvad tager vi med os fra mødet?
Afgørelse:
Vigtigt at bestyrelsen evt. mødes inden møde med udvalg, fx ift. evt. ønske om midler og hvad de skal bruges til.
Generelt et godt møde indholdsmæssigt med udvalget
3. Svar på spørgsmål fra Venstres byrådsgruppe
Ledelsen blev bedt om svar på spørgsmål fra Venstres byrådsgruppe tirsdag morgen med svarfrist sammen dag kl. 14.
Vedhæftet spørgsmål og ledelsens svar. Ungdomsskolens og øvrige spørgsmål til Børne og Kulturforvaltningen er samlet
ved Direktør Henning Risager og fremlægges evt. ifm. budgetseminar (se bilag)
Afgørelse:
Godkendt
4. Budget 2019
Kommunalbestyrelsen er på budgetseminar torsdag/fredag i uge 38. Såfremt der foreligger et udspil til Ungdomsskolens
budget 2018 gennemgås dette, evt. med kommentarer fra bestyrelsen. Hvis der er et resultat inden mødet, fremsendes
bilag.
Afgørelse:
Godkendt. Ungdomsskolens budget er uændret. Desværre blev der ikke plads til bestyrelsens ansøgning på
500.000,-kr. til forbedring af Almen og klubtilbud.
5. TEMA: Almen Undervisning
Ungdomsskolens nye Almen katalog er i gang. Vi har været på turne rundt til alle 7. - 8. – 9. og 10. klasser i kommunen,
ligeledes på alle 7. og 8. klasses forældremøder i kommunen og præsenteret kataloget. Tina og Peter fremlægger. (se
bilag)
Afgørelse:
Pt. 651 tilmeldt Almen fag i Ungdomsskolen, hvilket er flere end ledelsen havde regnet med. Forventer yderligere
tilmeldte inden sæson er slut. Nogle fag tiltrækker mange unge fx. Skitur og ridetur, MTB-tur Sverige. Derimod er
vi udfordret omkring musik. Ledelsen ønsker mere samarbejde med Kulturskolen og fx BAS bl.a. omkring
Musical. Ledelsen aftaler besøg ved Hjørring Ungdomsskole omkring deres måde at drive almen undervisning
på, evt. besøg af Mads på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at kikke på strategier for
Almen undervisning. Ledelsen arbejder videre med organisering af Ungeambassadører og sociale medier.
6. Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen
D. 12. juni 2018 forelå der en aftale i folketinget omkring styrket praksisfaglighed i folkeskolen. I aftalen er der ændringer
ift. valgfag, bl.a., at det gøres obligatorisk for 7. og 8. klasse at have et toårigt valgfag, som skal være praktisk/musisk.
Skoleforvaltningen er i gang med at finde ud af, hvorledes aftalen skal gennemføres, og hvilken evt. økonomiske
udfordringer den kan give i kommunen. Ledelsen fremlægger hvilken betydning det kan have på Ungdomsskolens
valgfag. (se bilag)
Afgørelse:
Konklusion det kan muligvis have en positiv effekt på Ungdomsskolens virke pr. 1. aug. 2019.indenfor valgfag.
7. Ansættelse afdelingsleder Brønderslev
Det er endelig lykkedes at få ansat en ny leder af Brønderslev Fritids- og Ungdomsklub. Ledelsen orienterer.
Afgørelse:
Afd. leder Megan ansat med start 1.okt.2018 i tidsbegrænset stilling indtil 30.juni 2019.
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8. Skolekatalog
Ungdomsskolen er nu også i skolekataloget. Kataloget er tænkt som inspiration for lærere til fx understøttende
undervisning/alternativ undervisning i Folkeskolen. Se desuden: https://flipflashpages.uniflip.com/3/105203/371391/pub/html5.html
Afgørelse:
Ungdomsskolen er med i kataloget for 1. gang. Det er digitalt tilgængeligt for lærere i hele kommunen.
Vi printer en stak hard copy, som vi tager rundt og præsenterer på pæd. rådsmøder på den enkelte skole.
9. Evt.
Afgørelse:
Orientering om ”Kulturdagen” med deltagelse af Ungdomsskolens Vagfagshold og Fritidsklubben.
Næste møde onsdag d. 28. november med bl.a. :
• Præsentation af EVSerne.+ Megan
• Besøg fra Hjørring Ungdomsskole.
Venlig hilsen
Peter Stecher
Formand Ungdomsskolebestyrelsen

