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Ungdomsskolebestyrelsen
Mødedato:
Torsdag den 13. oktober 2016
Mødeværelse:
Ungdomsskolens kontor
Starttidspunkt:
16.00
Sluttidspunkt:
18.00
Deltagende: Karsten Skovbjerg, Mads Pedersen, Bo Vesterbye, Anette Vestergaard, Søren R. Jakobsen, Bo Jørgensen, Genete
Laumark-Møller, Mads Skau, Claus Larsen, Elva Hansen, Britta Barsøe og Jørn Hansen.

Fraværende:
Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:
Godkendt

Punkt 2:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen og andre

Punkt 2:
Dags dato er der udsendt høringsmateriale vedr. budget for 2017.
Teksten er:” sammenlægning af ungeindsatsen på Goti, SSP og
Familiehusets område”. Den formulerede motivering af forslaget
giver udtryk for at forslaget indebærer en besparelse, en
effektivisering og en strukturændring. Et kvalificeret høringssvar
forudsætter, at der er klarhed omkring strukturændringens
konsekvenser samt hvilke parter der skal bære besparelsen.
Ledelsen undersøger, hvad der ligger i forslaget og bestyrelsen
udfærdiger derpå et høringssvar.

Punkt 3:
Økonomi
Materiale udsendes
Punkt 4:
Den åbne skole
Folkeskolereformen opererer med begrebet ”Den åbne
skole”, der bl.a. skal sikre at folkeskolen åbner sig ud mod
det omgivende samfund.
Oplæg ved pædagogisk konsulent Henriette Sejr Løgstrup.

Punkt 3:
Taget til efterretning
Investeringsstrategien
Beskæftigelses- & Integrationsudvalget har indgået aftale
med Børn- & Familieudvalget om en investeringsstrategi for
at sikre flere unge en mulighed for at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Oplæg ved projektmedarbejder Jesper Petersen.

Punkt 6:
Ungecenter
Med udgangspunkt i Morten Oldrups fremlæggelse af en
ungecentermodel for Haderslev, drøftes en række
eksempler på ungecentre fra andre kommuner.
Punkt 7:
Eventuelt

Punkt 4:
Henriette skal være behjælpelig med at skolerne decentralt kan løfte
lovens interntioner. Der er frikøbt lærere lokalt svarende til en dag om
ugen i et år. Der beskrives læringsforløb som skal være ”lette at gå til”
for lærerne på den enkelte skole via hjemmesiden:
www.skolenivirkeligheden.dk
Denne side vil indeholde links til læringsforløb, virksomheder mv.
Bestyrelsens repræsentant for Dansk Byggeri melder sig med glæde
på banen. Ligeledes repræsentanten fra Jobcentret. Derfor henriettes
mailadresse her: hsej@haderslev.dk

Punkt 5:
Jesper fremlægger det kommende forløb samt de indledledende
forberedelser der har været. Gennemgående tema er ”selvkontrol”,
hvor forskning har vist at netop grad af selvkontrol er indikator for
livskvaliteten på mange parametre. Blandt andet også uddannelse,
robusthed, fornuftige valg og senere succes i livet som helhed.
Skematisk fremstilling af struktur og forløb fremvist.
Det første hold starter umiddelbart efter efterårsferien.
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Punkt 6:
Eksempler på ungdomsskolens indplacering fra Skive, Horsens,
Skanderborg, Sønderborg, Tønder og Vejen kommuner gennemgået
og efterfølgende drøftelse.

Punkt 7:

Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelseformand

