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Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato:
Mødeværelse:
Starttidspunkt:
Deltagende:
Fraværende:

Tirsdag den 9. april 2019
Tingvejen 2 i Vojens
16.00
Sluttidspunkt:

18.00

Britta Barsøe, Anette Vestergaard, Bo Jørgensen, Jørn Hansen, Søren R. Jakobsen, Hanne Lene Haugaard,
Mads Pedersen, Maria Damgaard, Bjørn Svensson, Sara Norlander, Tom G. knudsen

Dagsorden:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden
Punkt 2:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen og andre
Punkt 3:
Økonomi
Bilag udsendt

Punkt 4:
Den kommunale ungeindsats.
Fra 1. august starter en ny struktur op i forbindelse med unges
henvendelse til det offentlige. Det overordnede princip er ”én indgang til
kommunen” i modsætning til at skulle henvende sig mange steder, alt
efter opgavens art.
Mads Pedersen fra UU-ungdommens uddannelsesvejledning vil orientere
om det nye regelssæt og hvilke konsekvenser, det eventuelt kan få for
ungdomsskolens virksomhed.

Punkt 5:
FGU – forberedende grunduddannelse

Referat:
Punkt 1:
Godkendt
Punkt 2:
Der ønskes en opdatering af, hvordan det står til i de forskellige
ungemiljøer set med ssp-briller.
Punkt 3:
Taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker en introduktion til at kunne
sætte sig ind til budget/regnskabets opbygning på en let måde.
Punkt 4:
Arbejdsgruppens materiale gennemgået. Hovedformål er forenkling
for den unge samt én indgang til kommunen. For kommunen er det
vigtigt med den fælles indsats på tværs af sektorer.
Britta Barsøe fremlægger foreløbigt resultat på SU-møde den 10. april

Punkt 5:
Ny lovgivning genmmegået

EGU-erhvervsgrunduddannelsen og bliver 1. august sammen med
produktionsskolen og dele af VUC til FGU - Den forberedende
grunduddannelse. FGU er en statslig institution og EGU’en er dermed
endegyldigt ude af det kommunale regi og dermed også ungdomsskolen.

Punkt 6:
Lov om partnerskabsaftaler med folkeskolen
Projekter: ”Den lille Håndværker” for 5. og 6. klasserne fra august
2019.vedtaget på Børn&Familie-udvalgsmødet den 11.03. “Time-out“
som forslag til folkeskolens ældste elever samt valgfag for folkeskolen..
Orientering ved Jørn Hansen.

Punkt 7:
Heltidsundervisningen – ny opgave i AU klasserne
Ungdomsskolen leverer fra december 2018 skoledelen til
socialforvaltningens hjemtagelsesprojekt MMN (mestring med eget
netværk). Orientering om de første erfaringer.

Punkt 6:
Projekter drøftet. Spørgsmål om, hvorvidt tilbud også gælder
privatskoler undersøges.

Punkt 7:
Tages op igen når flere erfaringer er høstet.

Punkt 8:
Samarbejdet med jobcentret

Punkt 8:
Kort drøftelse

Jobcentret har lagt en ny strategi, hvor der ansættes et ekstra antal
virksomhedskonsulenter, som skal nedbringe antallet af unge på offentlig
ydelse samt bringe dem i varig beskæftigelse. Jobcentret regner derfor
ikke fremadrettet med at skulle bruge Tingvejens faciliteter. Det
undersøges om andre grupper bl.a. IGU kan indtænkes i som en del af
frremtidige aktiviteter på Tingvejen i Vojens.
Orientering ved Jørn Hansen

Punkt 9:
Intet

Punkt 9:
Eventuelt.
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Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelsesformand

