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Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato:
Mødeværelse:
Starttidspunkt:
Deltagende:
Fraværende:

Mandag den 16. april 2018
Ungdomsskolen Christiansfeldvej 8a
16.00
Sluttidspunkt:
18.00
Britta Barsøe, Anette Vestergaard, Søren R. Jakobsen, Bo Jørgensen, Mads Pedersen, , Maria Damgaard,
Bjørn Svensson, Thomas Kjær Nielsen, Jørn Hansen, Hanne Lene Haugaard
Stefan Christensen, Bent Vedsted Rønne

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:
Godkendt

Punkt 2:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen og andre.
Repræsentant for Naturskolen valgt på
Naturskolebestyrelsens møde den 21. marts er Bent
Vedsted Rønne.
Punkt 3:
Økonomi
Bilag udsendes

Punkt 2:

Punkt 3:

Punkt 4:
Ungdomsskolens fremtidige virke:
Efter at Ungdomsskolen ”har mistet” SSP&GOTIfunktionerne drøftes den fremtidige profil.
Lovgivningsmæssigt lægges der op til, at Ungdomsskolen i
sin virksomhed er dels selvstændig, dels supplerende - og
ikke mindst alternativ. Eller kort ”anderledes”. De enkelte
områder vil være et tema på de kommende møder.

Punkt 4:
AU-klassen er Haderslevs kommunes tilbud til de elever, som man
ikke ved hvad man ellers skal gøre ved. Det er i udgangspunktet
beregnet til normaltbegavede elever.
Poul Erik orienterede om ”elevtyper”, som i kraft af deres livssituation
har betydelige udfordringer med at klare tilværelsen. Det kan være
langvarige skolefravær, destruktive familieforhold, misbrugsproblemer
og mange andre forhold der kan afstedkomme demotivation til bl.a.
skolegang.
Tema: Heltidsundervisningen i AU-klassen og UTA –
Desuden er der også et ønske om, at AU-klassen kan være med til
Uddannelse til alle.
hele tiden at udvikle tilbud til elever fra kommunens opholdssteder
A) AU - Et undervisningstlbud til meget
således, at disse kan siges at have et skoletilbud tilknyttet det enkelte
marginaliserede elever i 7. til 9.(10.) klasses
opholdsted. Dette er ofte betingelsen for, at et opholdssted kan
intervallet.
eksistere.
Chefkonsulent - Det specialiserede skoleområde, Poul Erik Jesper orienterede om vigtigheden af begrebet selvkontrol. Det
Svendsen orienterer om kommunens behov for og ønsker handler om at træffe fornuftige og velovervejede beslutninger.
til alternative muligheder for børn og unge i særligt
Endvidere orienteredes om en lang række værkstøjer og fremgangsvanskelige livssituationer.
måder til at kunne dels træne og øve sig således, at effekten bevares
B) UTA – et supplerende undervisningstilbud, som
på både kort og på langs sigte.
er rettet mod elever i 7. til 9. klasses elever, der
For elevernes udbytte er det afgørende, at projektet ”kommer udefra”
har en uhensigstmæssig tilgang til egen læring.
for at tydeliggøre, at elevens individuelle indsats og personlig ændring
Projektmedarbejder Jesper Petersen orienterer om
samt lærerens opmærksomhed på dette, er afgørende.
”midtvejenspunktet” i projektet og giver bud på, hvad der
kunne indtænkes i ændret daglig drift og hvilke principper,
der bør bevares i en projektform.
Herefter en drøftelse af perspektiver og problematikker.
Punkt 5:
Punkt 5:
Samarbejdet med Jobcentret.
Udsættes til næste møde.
Med udgangspunkt i nogle unges geografiske udfordringer
med at ”nå helt ind til Haderslev”, tilbydes disse et forløb på
Tingvejen 2 i Vojens i regie af Ungdomsskolens
heltidsundervisning.
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Status, drøftelse af videre forløb og opfølgning.

Punkt 6:
Ny dato for junimødet findes snarest muligt og gerne i den uge, hvor
elever arbejder i køkkenet med at servicere Kløften Festivals frivillige
hjælpere.

Punkt 6:
Eventuelt.

Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelsesformand

