FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE
20.09. 2016

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: mandag.20-9. 2016, kl.15:30 –
18:00,Hånbækvej 32b, referat:

Fraværende med afbud: Cai Møller, Henning Østergaard

Referat bestyrelsesmøde:
15:30 – 15:45 Intro af mødedeltagere v. Christian N Mikkelsen. (Vi skal byde velkommen til nye elev rep.)
Sille formand og Tobias næstformand for elevrådet på 10 kl. blev budt velkommen.
1 del. 15:45 – 16:30 Centerchef Lars Hoffmann og Chefkonsulent Elsebeth Wive om organisering og projekt
”Indsats ungeliv - under broen”
(Kristian Kristoffersen, Jesper Mosen og Christian Risom deltager i orientering.
1. 1.Orientering om Ungdomsskolens fremtidige organisering/V. Lars Hoffmann Centerchef.
Lars Falk Hofmann skal fremadrettet være Centerchef for 2 centre. Center for kultur og fritid, samt et
center, hvor SSP, Fritidscenterne og Ungdomsskolen samles. Lars Hoffmann er 1/10 2016 også
UngdomskoleInspektør. Organisationsdiagram med referenceforhold eftersendes, når dette foreligger.
2. 2.Projekt ” Indsats ungeliv - under broen”/V. Elsebeth Wive Chefkonsulent.
Elsebeth gav oplæg/status på projekt ”Indsats ungeliv” og der var bred tilfredshed med fokus på
området.
3. Orientering om budget
Taget til efterretning med forståelse for et turbolent år øget fokus på fremadrettet drift.
4. Mødeplan for kommende år
Godkendt og opdateret er vedhæftet. Bestyrelsen indkaldes via mail. Men mødeplanen vedhæftes, da
enkelte er udfordret via mail.
5. Drøftelse og rammesætning af indhold på temamøde:
Bahram Dehghan, Frode Jensen og Christian Mikkelsen indkalder relevante
personale/samarbejdspartnere til robusthedstemadags forberedelse. Gruppen sætter sammen
overliggeren for forarbejdet inden temadagen. Der var enighed om, at der ikke skulle sættes større beløb
af til dette arbejde, men forarbejdet skal kvalificeres blandt lærere og ledere, samt unge i aldersgruppen.
6. Orientering om ansøgning:
”Intensive læringsforløb” via Ungdomsskoleforeningen, samt partnerskab med skolerne.
Orientering taget til efterretning, der afventes svar på ansøgning.
7. Kort opdatering om Tranåsskolen
Orientering taget til efterretning.
8. FUF samarbejde:
Projekt for kræftramte børn ”Kom til kræfterne”
Projekt Integration til foreningslivet i kommunen.
Bestyrelsen gav fuld opbakning til øget samarbejde til gavn for vores unge.

9. Evt.

