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

Onsdag den 4. november 2020
I mødelokale Mælkevejen Christiansfeldvej 8a
17.00
Sluttidspunkt:
19.00
Hanne Lene Haugaard, Maria Damgaard, Søren R. Jakobsen, Bo
Jørgensen, , Jens Lorentzen, Britta Barsøe, Bjørn Frost Svensson,
Marianne Baewert, Bo S. Vesterbye

Fraværende
Sara Norlander, , Mads Pedersen, Jerry Freund, , Tom G. Knudsen

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:Dagsorden blev godkendt

Punkt 2:
Siden sidst ved Bo S. Vesterbye

Punkt 3:
Besøg af Marie Skjøtt fra socialudvalget ved Søren Rishøj

Punkt 2:
Covid-19 situation er under kontrol. Der er etableret alt det som skal
til, for at vi har den hygiejne standard der er påkrævet. Vi har fokus på
smitten, myndighedernes anbefalinger og i det hele taget på hvor der
er positiv testede i vores regi, og tager ud fra det de nødvendige tiltag.
Da EUC-Syd ikke har kunnet servicere 10. klasser i deres
erhvervsfaglige tilbud EUD10, har vi påtaget os opgaven på Tingvejen
med succes. Der har således hver tirsdag og torsdag været 4o elever,
som på Tingvejen er blevet introduceret og undervist i henholdsvis,
tømre, auto og elektrikerfaget. Dette forløb gentages i uge 1 til 6.
Det gamle Værested i Varberg er lukket ned. Det er et projekt som går
langt tilbage og som sådan ikke er noget Ungdomsskoleprojekt. Vi har
haft en personale på Værestedet, ansat med 20 timer pr uge. Denne
ressource forsøger vi flyttet over i et nyt projekt, hvis formål er at få
skabt fællesskaber for 20-30 unge i alderen 10-14 år, som er
bosiddende i Varberg Parken. Midler kan måske financieres via GOTI
og vil have den konsekvens, at nogle af GOTIs funktioner reduceres.
Der går snak om at lokationen på Danmarksgade skal lukkes ned. Det
er ikke noget som på nuværende tidspunkt er aktuelt og er nogen
aftaler om.
Marianne orienterede om, at der er blevet ansat en ny sekretær Gitte
Østergaard i administrationen. Det er en klar nødvendighed i forhold
til de mange forskellige arbejdsopgaver der er i Ungdomsskole regi.
Således kræver Tingvejen mere administration i kraft af nye tiltag på
netop denne matrikkel.
I forhold til klubber og fritidsundervisning, er vi i fuld gang. Vi har på
fritidsundervisninghen haft en lille tilbagegang på omkring 100 færre
tilmeldte. Det kan der være flere grunde til. En af grundende er, at der
i år ikke har været mulighed for at komme på skolerne i samme grad
som tidligere p.gr.a. nedlukninger.
På klubområdet er der god aktivitet, som i viser, at der er behov for
klubtilbud i Haderslev.
Punkt 3:
Søren orienterede om besøg af Marie Skjøtt fra socialudvalget. Hun
var på en guidet tur på Tingvejen 2, hvor hun fik et indtryk af de
muligheder der er i forhold til værkstedsfaciliteter, klubvirksomhed,
fitidstilbud og meget meget mere.
Det er vigtigt at brede Tingvejens muligheder ud, for også ad denne
vej, at kunne gøre brug af Tingvejens tilbud til så mange borgere som
muligt.
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Punkt 4:
Nyt fra Henning Riistofte
Et udkast omkring Ungdomsskolens fremtidige
konstellation til fremlæggelse for det politiske udvalg.

Punkt 5:
Økonomi ved Marianne Baewert

Punkt 6:
Nyt fra bestyrelsens medlemmer
Punkt 7:
Eventuelt.

Punkt 4:
Bo Vesterbye fremlage de 2 vedhæftede bilag. Det ene er
sagsfremstilling til det politiske udvalg og det andet et kommisorium,
begge udfærdiget af Henning Riistofte.
Man ønsker i forvaltningen at undersøge organiseringsmuligheder
med andre enheder for at få mest mulig synergi ud af de eksisterende
tilbud og skabe en enhed, der styrker tilgangen til unge i Haderslev.
De enheder der er tale om er STU, 10. ved Kløften, UU og Haderslev
Musikskole.
Der skal igangsættes en proces, hvor lederne af de nævnte
organisationer skal være med til at definere rammen i processen, hvor
medarbejdere, bestyrelse og andre interessanter skal involveres.
Procesplanen skal være klar ultimo februar.
Debatten efterfølgende gav entydigt det svar, at man fra Bestyrelsen
side meget gerne ville samarbejde bredt og gerne så, at der blev lagt
andre afdelinger ind under Ungdomsskolen. Man pointerede ligeledes
entydigt, at det var helt klart, at det er Ungdomsskolen, som vil være
paraplyen for andre organisationer under henvisning til loven for
Ungdomsskoler. I denne kontekst kunne det give god mening helt at
udtænke Haderslev Musikskole af ligningen.
Der var flere tanker fremme om hvilke samarbejder, man helt klart
kunne se sig selv i og som kunne have en positiv og gavnlig effekt i
forhold til de unge mennesker.
Der var således fuld opbakning til at Bo Vesterbye kunne gå videre i
processen med det opdrag, at det er Ungdomsskolen, som er
paraplyen i en eventuel omorganisering og anderledes forankring af
Ungdomsskolen.
Punkt 5:
Marianne fremlagde økonomien. Vi har en stærk tro på, at vi går i
balance. Vi har endnu nogle udestående regninger som skal betales,
men generelt set er vores økonomi sund.
Punkt 6:
Intet nyt er som sagt godt nyt:
Punkt 7:
Der var ingen punkter under eventuelt.

Med venlig hilsen
Bo S. Vesterbye
Kons. Ungdomsskoleleder

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelsesformand

