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Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato:
Onsdag den 5. april 2017
Mødeværelse:
Ungdomsskolens kontor
Starttidspunkt:
16.00
Sluttidspunkt:
18.00
Deltagende: claus larsen, Mads Petersen, Bo Vesterbye, Britta Barsøe, Anette
Vestergaard, Søren R. Jakobsen, Bo Jørgensen, Kurt Koch, Jørn Hansen.
Fraværende:
Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:
godkendt

Punkt 2:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen og andre

Punkt 2:
Udsendt høringmateriale vedr. Børne- og ungepolitik. Høringssvar
senest 19. maj. AV foretaget undersøgelse af AU-klassens tidligere
pigereleveres (38 personer) videre livsforløb. Interessante resultater
der kan forskes videre på. Ungdomsskolelovens 75 års jubilæum
markeres med arrangement den 29. september. Kort orientering om
ændrede forhold omkring Street Dome.

Punkt 3:
Økonomi
Materiale udsendes
Punkt 4:
Den åbne skole
I forlængelse af punktet på sidste møde samt orientering
om udviklingen på Tingvejen i Vojens.
Status og orientering ved JH.

Punkt 3:
Taget til efterretning
Punkt 4:
Der er indgået et egentligt planlægningssamarbejde med frikøbte
lærere/konsulenter om det samlede tilbud. På Tingvejen er en større
gruppe drenge fra Lagoniskolen med ”sorte fingre” i gang én dag om
ugen.

Punkt 5:
Investeringsstrategien
Opfølgning på samarbejdet mellem Børn&Familie og
beskæftigelsesudvalget.
KL’s udspil og regeringens ekspertgruppes rapport omkring
en forberedende ungdomsuddannelse tages på junimødet.
Status og orientering ved projektmedarbejder Jesper
Petersen.

Punkt 6:
Samarbejdet Ungdomsskolens ssp/goti og
Familiehusets kontaktpersonkorps.
Som en del af konsekvensen af besparelseskravet på
samlet set 900.000 kr er kontaktpersonkorpset ”flyttet ind
hos” ssp/goti i Ungdomsskolens bygninger. Hvilket giver
udfordringer og muligheder.
Orientering ved JH
Punkt 7:
Eventuelt

Punkt 5:
Interessen fra skolerne er steget i takt med, at de har kunnet se gode
resultater for deres egne elever. Elever har vist forbavsende gode
fremskridt og forældre er yderst positive.
Jobcentret har pt ca 510 unge mellem 18 og 30 år på ungeydelse.
Ca 30 -35 unge falder fra på ungdomsuddannelser tilbage til
jobcentret. Centret søger midler til en fastholdelsesmentor.
Bestyrelsen ønsker et oplæg omkring ”ungesituationen”, der dels
skaber et vidensgrundlag og dels kommer med bud på
handlemuligheder. Formand og næstformand deltager.
Punkt 6:
Teksten vedr. beslutning og konsekvens af besparelsen udleveret.
Udfordringer i hverdagen i forhold til respektive elevgruppers
adskillelse samt ”to tilbud på én gang”. Besparelseskravet samtidig
med bevarelse af serviceniveauet blev problematiseret.
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Punkt 7:
Næste møde 20. juni kl 16 itl 18.

Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelseformand

