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Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato:
Onsdag den 22. juni 2016
Mødeværelse:
Ungdomsskolens kontor
Starttidspunkt:
16.00
Sluttidspunkt:
18.00
Deltagende: Karsten Skovbjerg, , Bo Vesterbye, Anette Vestergaard, Søren R. Jakobsen, Mads Skau, Peter Jensen, Marianne
Baewert og Jørn Hansen, Claus Larsen ,
Elva Hansen, Nicolai Boysen, Mads Pedersen, Bo Jørgensen .
Fraværende:

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:
Godkendt

Punkt 2:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen, andre – herunder
præsentation af den nye bestyrelses medlemmer..

Punkt 2:
Ansættelser af ny forbyggelsesmedarbejder med udgangspunkt i
Vojens. Snarlig ansættelse af ny medarbejder i AU-klassen samt
projektmedarbejder i.f.t. kommunens investeringsstrategiprojekt.
Nyt bestyrelsesmedlem fra jobcentrert bliver Britta Barsøe.
Punkt 3:
Taget til efterretning.

Punkt 3:
Økonomi
Materiale udsendes

Punkt 4:
Punkt 4:
Sammenlægning af Ungdomsskolen og 10. ved Kløften Afventer ledelsesgrundlag der er under udarbejdelse på forvaltningen.
Orientering om status.
Fælles administration under forberedelse.
Punkt 5:
Tema: Kontoplan/regnskab
Gennemgang af overskrifterne i kontoplanens opbygning,
betingelserne for de forskellige kontotyper, enkelte
begrebers betydning samt regnskabsføringens principper.
Punkt 6:
Samarbejdet med folkeskolen – Den åbne skole.
Ungdomsskolens rolle og muligheder fremlægges på
skoleledermøde i september. Orientering om forberedelsessamarbejdet med skolederrepræsentanter i det
forgangne forår.

Punkt 5:
Kontoplaner gennemgået og forklaret. For særligt interesserede
bestyrelsesmedlemmer tilbydes en mere detaljeret gennemgang.

Punkt 6:
Ungdomsskolens muligheder fremlægges på skoleledermøde i
september.
Der bør etableres et budget for Tingvejen med bidrag fra andre.
Fordelingsnøgle bør udtænkes.

Punkt 7:
Investeringsstrategi
Orientering om status. Vedhæftet projektbeskrivelse og
stillingsopslag.

Punkt 7:
Ny projektmedarbejder ansættes i uge 26. projektet starter 1. august.

Punkt 8:
Nyt fra afdelingerne.

Punkt 8:
Naturkskolen deltager i projekt for dagsinstitutioners anvendelse af
naturskolen. Øgede aktiviteter for skoleområdet i det forgangne år.
Naturskolen er i god drift.
Fritidsundervisningen: i god gænge. Ca. 900 elever har være
igennem fritdundervisningen. Udfordring at forblive synlige. Ugentlige
besøg på ungeuniverserne. Generel god interesse blandt eleverne
der. Der udvikles en app. Ny knallerlovgivning hvor unge kan få
knallertkørekort som 15 årige.
10. klasse: ny struktur, samarbejder med erhvervsskoler og tæt
samarbejde med gymnasierne. To modtageklasser til næste år – også
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kaldet I-class.35% fortsætter i en erhvervsuddannelse. Problematiske
fysiske rammer. Deltagelse i AP Møller projektet.
Jobcentret: ansat ny leder for indsatsen for unge over 18 år.
SSP/Forebyggelse: fokuseres på trivsel i netværksarbejdet på alle 4
ungeuniverser i et godt fungerende samarbejde.
Netværket med fagpersoner fra UU, Rådg.team, fam.rådg., politi og
Goti arbejder efter nultolerence over for de værste. Klubberne
rapportere fint. Misbrugskonference ”Stof til eftertanke” i lyset af
rusmidlernes indvirkning på ungdomsuddannelserne.
Forbyggelse af radikalisering bl. a. spotte enkeltpersoner og opspore
bandmiljøer.
Heltidsundervisningen: gør god brug af Tingvejen og mulighederne
udvikles løbende. Eleverne har deltaget aktivt i opbygningen af
faciliteterne. Arbejde med pædagogiske modeller, hvor
heltidsundervisningseleverne faciliterer værkstedstilbud til klasser fra
folkeskolen.
Punkt 9:
Eventuelt

Punkt 9:
Intet.

Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelseformand

