FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE
UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: mandag. 19/6 2017, kl.15:30 – 17:30,
Hånbækvej 32b

Fraværende med afbud: Jens Kjær, Cai Møller Fraværende uden
afbud: Elever

Dagsorden til bestyrelsesmøde:
1.Velkomst til ny ungdomsskoleinspektør og 10.
klasseleder v/ Lars Hoffmann

2. Status på flytning af Ungdomsskolen
(administration og 10. klassecenter) samt
beskrivelse af organisation v/ Lars Hoffmann

3. Skoleårets indhold 10. kl., planlægning og
retning drøftes/ Status og orientering v/ Kristian
Kristoffersen

Præsentation af Viviann S. Henriksen som
Ungdomsskoleinspektør og ny leder på 10
Klassecenter Frederikshavn Per Hesthaven.
De glæder sig meget til samarbejdet med bestyrelsen
og kontaktes gerne fra uddannelsesinstitutionerne
eller andre bestyrelsesmedlemmer mht. nye input ang.
det fremtidige samarbejde.
Det har været en turbulent proces, men arbejdet har
været konstruktivt.
Tidsplanen ser ud til at holde, og Dorthe Iversen fra
Forvaltningen er tovholder på processen.
Målet er, at de ansatte har en fornemmelse af deres
arbejdsplads og går godt på ferie.TR pointerede
vigtigheden af smidig proces lokalt i forhold til
flytning af arbejdspladser.
Angående økonomi er den manglende mill. fra budget
16/17 fjernet fra 10. klasses budget.
Præsentation af 10. kl. og den kommunale forankring.
Planen er stadig ud fra samme ramme som tidligere.
Præsentation af lokal udmøntning i folder og linjer,
samt samarbejde (se vedlæg)
Stor tak til Kristian for indsatsen fra Formanden.

3. Skoleårets planlægning USK, udkast til
program og forventet procesplan herfor/ Status
på hold v/ Christian Mikkelsen

Status taget til efterretning. Evt. fokus på
robotbygning som nyt ungdomsskolehold. Der
arbejdes i mange felter med robotter og teknologi. Der
bliver også mulighed for samarbejde med energibyen
på Knivholt. Formanden indkalder ungdomsskolens
ledere til møde ang. ovenstående.

4. Temadrøftelse – samarbejde og synergier i et
nyt Center - status ved Lars Hoffmann.

Organisationsplan for CUKS v/Lars Hoffmann
Orientering fra centerchef ang. overvejelser omkring
ny placering for SSP. Sættes på bestyrelsesmøde i
september med fokus på processen og inddragelse af
MED – udvalg og relevante bestyrelser. Desuden et
fremtidig fokus på, hvordan bestyrelser på
ungeområdet kan være i dialog omkring den generelle
ungeindsats.
Diskussion af ny ungdomsskoleplan f.eks.
bestyrelsessammensætning.
Medarbejderrepræsentant fra Tranåsskolen roste
Christian Mikkelsen for hans store indsats som
konstitueret ungdomsskoleleder.

5.Evt
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