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Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato:
Onsdag den 20. juni 2017
Mødeværelse:
Ungdomsskolens kontor
Starttidspunkt:
15.00
Sluttidspunkt:
17.00
Claus
Larsen,
Britta
Barsøe,
Anette
Vestergaard,
Søren
R.
Jakobsen,
Bo Jørgensen,
Deltagende:
Fraværende:

Kurt Koch og Jørn Hansen.
Karsten Skovbjerg, Mads Pedersen, Bo Vesterbye, Genete Laumark-Møller, Mads Skau.

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:
Godkendt

Punkt 2:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen og andre

Punkt 2:
Ingen

Punkt 3:
Økonomi
Materiale udsendes

Punkt 3:
Taget til efterretning

Punkt 4:
Den åbne skole
Talentsekretariatet mv.
Status og orientering ved JH.

Punkt 4:
Ungdomsskolen udarbejder i samarbejde med talentsekretariatet
forskellige tilbud til hhv børne-, junior- og ungeunivers samt de ældste
fra daginstitutionsområdet. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i
bevægelse og håndværk.

Punkt 5:
FGU - forberedende ungdomsuddannelse.
Et kommende ungdomsuddannelsestilbud til de mest
udsatte unge. Status i Haderslev kommune.

Punkt 5:
DF har på folkemødet på Bornholm givet udtryk for et ønske om en
statslig forankring af en forberedende grunduddannelse og dermed
udfordret ønsket om en kommunal forankring. Forhandlinger udsat til
august.
Der foreslåes at afprøve muligheder for øget samarbejde med
Jobcentret omkring ca 25 unge. Byggebranchen har i nær fremtid
massiv efterspørgsel på arbejdskraft.

Punkt 6:
Samarbejdet Ungdomsskolens ssp/goti og
Familiehusets kontaktpersonkorps.
Intentioner for det fremtidige samarbejde i relation til
besparelsen.

Punkt 6:
Der arbejdes fortsat på gevinster ved at samle indsatser under ét tag.
ØK godkendt 750.000 kr over 2 år til øget og koordineret
forebyggende indsats. Skolebestyrelser er bekymrede.
Sundhedsudvalget har også et misbrugsråd, som er overraskede
over, hvor mange steder der er udfordringer. Ligeledes er der nedsat
et misbrugsforum. Vi kan samle og koordinere verden – det svære er
at bruge det. Al erfaring viser, at ”uroen” bevæger sig om sommeren
og det kræver også koordinering.

Punkt 7:
Jubilæumsarrangement 29. september
Orientering om og drøftelse af arrangementet, der tænkes
genneført i Damparken med udgangspunkt i lovens
intentioner om ungdom, frihed, demorkati og ansvar.
Punkt 8:
Tingvejen 2 i Vojens
Oprettelse af budget for bygningsmassens drift samt andre
temaer omkring Tingvejen 2 i Vojens i relation til ønsker og
behov fra samarbejdspartnere.

Punkt 7:
Ny måde at gøre opmærksom på tilbuddet til alle unge, kombineret
med en event der giver øget lys på demokrati, medansvar og i øvrigt
de mekanismer i et samfund der er forudsætninger frihed og fri
meningsdannelse.
Formiddag: program involverende og spektakulær form (9.30 – 14.30)
Hvert fritidstilbud har en ”camp” der illustrerer faget.
Konkurrencer ”klassehold”, aktiviteter, gensidig underholdning, arb.
værksteder
Eftermiddag og tidlig aften: forældre og andre inviteres med, diverse
events
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Aften: mellem kl (17)20 og 21 tænkes overgang til HUR med bands
evt. politiske indslag (politikere på dybt vand)
Punkt 9:
Bestyrelsen ønsker at ambitionerne bliver så store at alle skoler
Ungesituationen.
kommer med og at skolelederne bliver godt informeret. Og at
En orientering om det samlede virkelighedsbillede omkring arrangementet bliver velbesøgt. At der laves plakater og andet der
unge-situationen i Haderslev kommune i relation til aktuelle illustrerer ungdomsskolelovens oprindelse samt grundlaget for den.
problematikker.
Punkt 10:
Eventuelt

Punkt 8:
Bestyrelsen ønsker en velbeskrevet fremstilling af parternes
respektive roller i et forpligtende samarbejde, som det er tænkt og
beskrevet i hhv. folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.
Punkt 9:
Punktet udsat til næste møde.

Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Punkt 10
Næste møde er den 13. september på Tingvejen kl 16.
Med venlig hilsen
Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelseformand

