www.Haderslev Ungdomsskole.dk
Christiansfeldvej 8A, DK-6100
tlf: 7434 7950 fax: 7434 7960
e-mail: ungdomsskolen@haderslev.dk

Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato:
Mødeværelse:
Starttidspunkt:
Deltagende:
Fraværende:

Onsdag den 20. februar 2018
Ungdomsskolen Christiansfeldvej 8a
16.00
Sluttidspunkt:
18.00
Britta Barsøe, Anette Vestergaard, Søren R. Jakobsen, Bo Jørgensen, Mads Pedersen, Stefan Christensen,
Maria Damgaard, Bjørn Svensson, Thomas Kjær Nielsen, Jørn Hansen.
Hanne Lene Haugaard

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer vælger sin formand og
næstformand. Valgbare i den sammenhæng er jævnfør
vedtægter er arbejdsmarkedsrepræstentanter og politisk
udpegede.

Punkt 1:
Søren Rishøj Jakobsen valgt som formand.
Maria Damgaard valgt som næstformand.

Punkt 2:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 2:
Dagsorden godkendt.

Punkt 3:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen og andre

Punkt 3:
Repræsentant for Naturskolen endnu ikke udpeget.(sker 21. marts)

Punkt 4:
Kort præsentation af Ungdomsskolens samlede
virksomhed: afdelinger, adresser/lokationer og
arbejdsområder.
Orientering ved insp. Jørn Hansen

Punkt 4:
Ungdomsskolens virkefelter samt lovgivning gennemgået med
udgangspunkt i hjemmesiden. De enkelte områder behandles mere
detaljeret på kommende møder.

Punkt 5:
Drøftelse af Relationel koordinering og Ungecenter
tankegangen.
Relationel koordinering handler om, hvor gode vi er til at
samarbejde om den fælles opgave omkring barnet, de
unge og familien. I arbejdet med børn og unge er vi
afhængige af vores samarbejde for, at lykkedes med det vi
er sat til at udføre. Det betyder, at der skal være kvalitet i
kommunikationen og i relationen så vi har en hyppig,
rettidig og præcis kommunikation.

Punkt 5:
Materialet var planlagt til at skulle drøftes på bestyrelsesmøde i
efteråret 2017, som blev aflyst, så nogle af intentionerne fra dengang
er i mellemtiden blevet til virkelighed.
Gennemgangen tog udgangspunkt vedhæftede Power Points.

På mødet gennemgås de overordnede resultater af
evalueringen.
Den relationelle koordinering hænger godt sammen med,
at vi fortsat arbejder på at binde UU tættere på
ungdomsskolen, 10.klasse skolen, kontaktpersonteamet og
jobcentret. Dette for at skabe en god synergi effekt imellem
afdelingerne og med det mål, at de unge oplever én
indgang.
Det betyder flytning af UU til Familiehusets nuværende
lokaler. Ledelses- og personalemæssigt vil der ikke ske
ændringer.
Orientering ved Børn&unge-chef Henning Riistofte
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Punkt 6:
Påtænkt flytning af driftsområder mellem udvalg.
(se bilag). SSP/GOTI under socialudvalget
Orientering ved Børn&Ungechef Henning Riistofte
Punkt 7:
Ungdomsskolens fremtidige virke:
Herunder drøftelse af evt. nye initaitiver ud fra
ungdomsskolelovens ”kan- og skal” bestemmelser.
Punkt 8:
Eventuelt.
Herunder datoer for det kommende års bestyrelsesmøder.

Punkt 6:
Ambitionen er en unge-strategi, der skal være synlig på tværs af alle
udvalg.
Det bliver en stor opgave at sikre hensigterne og at skabe en fælles
enighed, hvordan man gør. Efter sidste kommunalvalg havde man
lignende politisk beslutning omkring sundhed, hvilket desværre kom til
kort.
Det vil være afgørende, at alle samarbejder ”open-minded” på tværs
og på trods af forskelligt tilhørsforhold til de politiske udvalg og
adminstrative forvaltninger.
Den gode løsning skal først og fremmest være en god løsning for
borgeren.
Street Dome ser sig selv som stedet, hvor alt kan opstå og blive til
enten gode eller dårlige ideer. Derfor bør der være en god kontakt og
naturligt samarbejde med både SSP, Ungdomsskolens
fritidsaktiviteter samt andre der har aktier i arbejdet med børn og
unge.
Ungdomsrådet vil gerne tænkes ind i løsninger – også med at
”engagere i uengagerede” og vil gerne tilbyde en udstrakt hånd.
Ligeledes er et ungdomshus et stort ønske, og som vil give bedre
muligheder for et egentligt ungdomsarbejde.
Jobcentret påpeger en problemstillling omkring overgangen fra et
STU-forløb til henvisningen til jobcentret, hvor der kan opstå en
”starte-forfra-effekt”
Jobcentret oplever stor effekt af anvendelsen fastholdelsesmentorer
og placering af medarbejdere på ungdomsuddannelserne.
Ungdomsskolen kan med fordel knytte tættere bånd til ungdomsrådet i
forsøget på at gøre en god figur i forhold til den store gruppe af
ganske almindelige unge. En række projektmuligheder ligger lige for.
Henning Ristofte deltager gerne fra tid til anden i Ungdomsskolens
bestyrelsesmøder, så der kan udveksles information, meninger og
holdninger i forhold til de områder, der griber ind i hinanden på tværs
af udvalgene.
Punkt 7:
Diskussionen under punkt 6 affødte kimen til en lang række initiativer.
Tages op på næste møde.
Punkt 8:
Foreløbig ser det ud til, at mandage fra kl 16 til 18 giver mindst med
andre faste mødedage.
Formanden udarbejder forslag til mødedatoer.

Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelsesformand

