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Bestyrelsen for Haderslev Ungdomsskole
Mødedato:
Mødeværelse:
Starttidspunkt:
Deltagende:

Torsdag den 17. september 2020
Tingvejen 2 Vojens
17.00
Sluttidspunkt:

18.30

Hanne Lene Haugaard, Maria Damgaard, Søren R. Jakobsen, Bo
Jørgensen, Sara Norlander, Jens Lorentzen, Mads Pedersen, Jerry
Freund, Britta Barsøe, Tom G. Knudsen, Bjørn Frost Svensson,
Marianne Baewert, Bo S. Vesterbye

Fraværende: Hanne Lene
Haugaard, Bo Jørgensen, Sara
Norlander, Mads Pedersen, Britta
Barsøe, Tom G. Knudsen, Bjørn
Frost Svensson,

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:Dagsorden blev godkendt

Punkt 2:
Siden sidst ved Bo S. Vesterbye
Punkt 3:
Status på Tingvejen 2
Hvad er der sket siden sidst?
Klub og Fritids tilbud
Nye udviklingspotentialer

Punkt 2:
Bo orienterede siden sidst i forhold til, at han blev konstitueret 1.
marts og frem til 1. september. Konstitueringen fortsætter indtil
der er en afklaring omkring organiseringen af Ungdomsskolen.
Søren supplerede med, at en organisering nødvendigvis må
være i den kontekst, at hvad kan organiseres under
Ungdomsskolen, jævnfør Ungdomsskoleloven. Vi vil gerne
samarbejde bredt og samarbejde hellere end gerne med alle. Vi
vil også kunne se fordele i, at andre organisationer blev
underlagt Ungdomsskolen.
Marianne kunne supplere med, at eksempelvis havde STU
tidligere været en del af Ungdomsskolen.
Punkt 3:
Bo orienterede om, at der siden sidst var besluttet at Den Lille
Håndværker, fortsætter også dette skoleår. Der er tænkt nyt i
forhold til de nye 6. klassser, da der her er indkøbt 2 bjælkehuse,
som halvfabrikatta. Her kommer eleverne til at arbejde med gips,
tag og diverse installationer.
Et nyt tiltag er, at 10. ved Kløften har deres EUD forløb på
Tingvejen i stedet for på EUC Syd. EUC Syd har meldt forfald da
de ikke er i stand til at rumme eleverne p.gra. Covid-19
situationen.
Marianne orienterede om, at i forhold til tilmelding til
Fritidstilbud, så er vi på samme niveau som sidste år. Og som
noget nyt, lancerer vi nu klubtilbud på Tingvejen. Vi har her et
kæmpe udviklingspotentiale, eksempelvis i forhold til at skabe
og etablere et Ungemiljø.

Punkt 4:
Økonomi

Punkt 4:
Marianne orienterede om økonomien. Alle hovedtal blev
udleveret og der er på nuværende et mindre overforbrug. Det
skyldes, at vi har flere regninger ude, som endnu ikke er betalt.
Økonomien er i balance, hvilket betyder, at der ikke er grund til
bekymring.
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Punkt 5:
Rundvisning på matriklen
Herefter lidt godt til ganen

Punkt 5:

Punkt 6:
Nyt fra bestyrelsens medlemmer

Punkt 6:
Søren vil invitere Marie Skjøtt, formanden for socialudvalget, på
besøg og en guidet tur på Tingvejen.Det vil give god mening, at
så mange som mulig oplever de muligheder Tingvejen giver.
Måske det på sigt kan give mening at få et ”Tingvejen” i
Haderslev.
Jerry gav udtryk for sin begejstring for Tingvejen og mente, at
man skulle give det et boost, at trække unge mennesker til.
Måske egen bus kunne være en god idet og i det hele taget prøve
at lave en strategi for, hvordan man eventuelt kunne tiltrække
flere skoler for afvikling af valgfag på Tingvejen.

Punkt 7:
Eventuelt.

Bo og Marianne gav en rundvisning på matriklen og undervej
blev der vist en video af Ungdomsskolens fritidsaktiviteter.

Punkt 7:
Man debatterede her om det fremadrettet skulle være sådan, at vi
hver 2. gang afholdt bestyrelsesmøder dels på Tingvejen og på
Christiansfeldvej.

Med venlig hilsen
Bo S. Vesterbye
Kons. Ungdomsskoleleder

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelsesformand

