FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE
UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: mandag. 13/2 2017, kl.15:30 – 17:00,
Hånbækvej 32b, referat:

Fraværende med afbud: Nikolaj B. Høfler – Jens Drejer –
Karsten Asmussen – Tobias Jensen – Cai Møller – Henning
Østergaard – Sille Astrup

Dagsorden bestyrelsesmøde:
1.Velkommen til Karsten Asmussen fra HTX, der
afløser Søren Vognsen, som rep. fra EUC – nord.
2.Status på projekter
Nye projekter
”Læringslokomotivet”
”Kom til kræfterne”- samarbejde
”Kræftens bekæmpelse
”Velkommen til foreningslivet”samarbejde med integrationsrådet
Drevet i flere år
”Efter kl 14”- USK projekt
”Pigeklubber” USK hold

3.Kort drøftelse om ”projekter” generelt
”Samarbejde med FUF om øget
brobygning mellem foreninger og
folkeskolen”
Aftale/økonomi

4.Status 10 kl.
5.Status på Ungdomsskoleinspektør

6. Evt.

Punkt udsat, Karsten var desværre blevet syg, men
glæder sig til næste møde.
Læringslokomotivet:
Orientering
taget
til
efterretning, bestyrelsen fandt projektet relevant i
forhold til kommunens udfordringer med ikke
uddannelsesparate unge. Bestyrelsen drøftede
medlæring i organisationen, som fokus.
”Kom til kræfterne” og ”Velkommen til
foreningslivet”: Orientering taget til efterretning –
evalueres og drøftes ved udgang 2017
”Efter kl 14” og Pigeklubber: Orientering taget til
efterretning og ros for støtte og forebyggende arbejde
med gruppen, der falder mellem stolene og ikke
umiddelbart profiterer af almen ungdomsskole,
klubber og foreninger.
Projekter generelt: Drøftelse om ungdomsskolens
rolle i projekter og fokus på ”dem, der kan selv – skal
selv”. Projekterne er vigtige værktøjer i forlængelse af
unges trivsel og forebyggelse heraf.
Brobygning mellem foreninger og folkeskolen: FUF
har med støtte fra forvaltningen søgt midler til øget
brobygning mellem foreninger og folkeskole. Der er
indgået en aftale om ungdomsskolen som tovholder på
projektet. Der overføres 180.000 kr. til
ungdomsskolen som følge af aftalen.
Status 10 kl.: Bahram og Lars H. oplyste, at
forligspartierne var enige om, at 10 kl. fortsætter, som
kommunalt tilbud. Der er fortsat drøftelser mellem
forligspartierne.
Status på Ungdomsskoleinspektør: Stillingen ikke
besat – Ny tidsplan under udvikling – Genopslag
eksternt.
Evt.: Elev rep. fra bestyrelsen (Nicolai) har besøgt
holdet E-sport og der arr. foredrag for alle interesseret
30/3 med tidligere landsholdskaptajn i CS.
Bestyrelsen ønsker til næste møde information om
organisering og budget.

