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Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato:
Mødeværelse:
Starttidspunkt:
Deltagende:
Fraværende:

Mandag den 29. oktober 2018
Ungdomsskolen Christiansfeldvej 8a
16.00
Sluttidspunkt:
18.00
Britta Barsøe, Anette Vestergaard, Bo Jørgensen, Mads Pedersen, Maria Damgaard, Bjørn Svensson,
Thomas Kjær Nielsen, Jørn Hansen.
Søren R. Jakobsen, Stefan Christensen, Hanne Lene Haugaard, Bent V. Rønne.

Dagsorden:

Referat:

Næstformand, Maria Damgaard leder mødet i formand,
Søren Rishøjs fravær.
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:
Godkendt

Punkt 2:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen og andre

Punkt 2:
Nyt projekt: Alternativ til anbringelse (ATA) på vej. Ungdomsskolen
regner med at blive involveret i en evt. ”skoledel”, hvis en sådan skal
etableres.
Punkt 3:
Godkendt.

Punkt 3:
Økonomi
Bilag udsendt
Punkt 4:
Besøg af chef for skoleområdet Rasmus Andreassen.
Præsentation og kort orientering om tanker og ideer i
relation til ungdomsskoleområdet.

Punkt 5: (udsat fra sidste møde)
Samarbejdet med Jobcentret.
Nogle unge har udfordringer med at ”nå helt ind til
jobcenteret i Haderslev”. Disse kan tilbydes at deltage i
forløb på Tingvejen 2 i Vojens, som motivation til at blive
mere aktive i forhold til egen udvikling og jobmuligheder.
Gennem en drøftelse af indhold og status vurderes det
videre samarbejdes perspektiver og muligheder. Især
mulighederne efter 1. august 2019, hvor EGU ophører i
kommunalt regie.
Oplæg ved Britta Barsø og Jørn Hansen.

Punkt 4:
Rasmus lagde op til en drøftelse af, hvordan vi kan bruge hinanden og
gav udtryk for at ungdomsskolens aktiviteter i for ringe grad var
tilstrækkeligt synlige. Blandt andet kunne kendskabet til Tingvejens
muligheder godt bredes mere ud. Ligeledes ungdomsskolen som
aktør i forhold til udsatte elever. Det er nok heller ikke almindelig
kendt, hvor mange tilbud Ungdomsskolen har i forhold til det brede
almene område.
AU-klasserne, som er et alternativ undervisningstilbud til særligt
udsatte og skoletrætte elever, udvikler sig i takt med at tilpasse sig
den konstante foranderlighed i efterspørgslen. Disse elever har behov
for beskyttelse i forhold til eksponering i PR-sammenhæng.
Street Dome har også en del unge, der har ønsker i forskellige
retninger. I en bosætningsstrategi bør tilbud til unge uden for
traditionelle foreningsaktiviteter være med i overvejelserne.
Bestyrelsen anbefales derfor at have fokus på synliggørelse og gerne
PR, hvor man tænker de gode historier med ind. Bestyrelsen får i
referat linket til film fra Tingvejen lagt med i referatet.
https://www.youtube.com/watch?v=dTwpT70Nf8g&feature=youtu.be
Punkt 5:
Jobcentret har henvist et mindre antal til Tingvejen. Udfordringen med
at få den udsatte gruppe til at møde op og gjort mere aktive er
betydelig. I løbet af vinter og forår vil Den kommunale Ungeindsats
formodentlig finde en form som gør arbejdet lettere. Den vil komme til
at bestå af 4 indsatser: visitering til FGU ( den forberedende
grunduddannelse), hver udsat ung tildeles en kontaktperson, hver ung
skal have udarbejdet en uddannelsesplanog koordinering af praktik.
Et nyt styresystem under KMD ved navn Novalink implementeres .
Dette betyder at alle kommunale enheders databaser fremover ”kan
tale sammen.”
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Punkt 6:
Evaluering af inversteringsprojektet UTA.
Der har været afholdt styregruppemøde, hvor projektet blev
evalueret. På mødet blev det klart, at nogle elever ikke når
18 års alderen.før projektet afsluttes, hvorfor målsætningen
om ikke at lande på offentlig ydelse og være uden
beskæftigelse. UTA-projektet har også haft stor glæde af
Tingvejen og kan som sådan også ses som en
ungdomsskoleaktivitet i relation til lovgrundlaget om
partnerskabsaftaler mellem folkeskole og ungdomsskole.
Punkt 7:
Ungdomsskolens samarbejde med folkeskolen
(lov om partnerskabsaftaler)
Ved EGU’ens ophør august 2019 vil der være brug for
alternative finansieringmuligheder af personaludgitfter, hvis
aktiviteterne skal fortsætte.
Orientering ved Jørn Hansen.
Punkt 8:
Klubvirksomhed
Besøgrunde afholdt med henblik på at afklare muligheder,
ønsker og behov i lokalsamfundene samt drøftelse af,
hvilken rolle klubber kan spille i forhold til den samlede
aktivitet lokalt.
Orientering ved Jørn Hansen.

Punkt 6:
Jobcentret har behov for mere præcise resultater for at kunne vurdere
om projektet lever op til forventningerne. Der følges op på, hvordan
der kan tilvejebringes evalueringsmetoder, som tilfredsstiller dette
ønske.

Punkt 7:
Orientering givet. I den kommende tid vil ungdomsskolen fortsætte
med at afsøge mulighederne for finansiering efter august 2019. I
indeværende skoleår har forskellige måder at bruge Tingvejen på
været afprøvet - og nye kommer til.

Punkt 8:
Klubberne i lokalsamfundene er kommunens mulighed for at være
ajourført med, hvad der rører sig blandt børn og unge i deres fritid.
Den 7. November er der fællesmøde mellem UBF og SU, hvor
klubvirksomheden i Haderslev kommune skal drøftes. Hertil er også
ungdomsskolens bestyrelse inviteret med.

Punkt 9:
Næste møde mandag den 17. december kl 16 til 18 på
Tingvejen 2 i Vojens.

Punkt 9:
Eventuelt.

Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelsesformand

