FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE
19. 11. 2014

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: Mandag 01.12. 2014, kl.16.30 – 18.50
Hånbækvej 32 b, med følgende dagsorden:

Fraværende med afbud: Søren V. Nielsen, Camilla Thomsen og
Henning Østergård

Mødet starter med præsentation af bestyrelsens medlemmer og velkomst til Frede Jacobsen, UU Frederikshavn,
Camilla Thomsen, elev.rep. 10. klasse og Danni Nicolajsen, LO, som nye medlemmer af bestyrelsen.
Centerchef Arthur Corneliussen, Center for Unge deltager fra mødets start til kl. 17.00 til kort orientering og
drøftelse af overflytning af ungdomsskolens samlede organisation til CFU pr. 01.01. 2015
Ad 0: Arthur Corneliussen gennemgik organisationsdiagram og MED struktur for Center for Unge pr. 01.01.15.
1. Godkendelse af referat fra møde 16.09.14 og dagens dagsorden.
Beslutning, 01.12. 2014: Referat fra 16.09 godkendt og underskrevet, dagsorden til 01.12.14 godkendt
2. Mødeplan for ungdomsskolens bestyrelse for 2015
 Forslag til mødeplan vedlagt, se bilag
Beslutning, 01.12. 2014: man. 23/2, man. 20/4, man. 15/6, man. 14/9 og tir. 24/11. Alle mødedatoer udsenDes som kalenderinvitation til bestyrelsens medlemmer. Dagsordensforslag fra dagens møde påføres
årshjul med mødekalender og udsendes.
3. Skoleårets planlægning 2015-16 for 10. klassecenter Frederikshavn
 Folder for 2015-16 til godkendelse, indhold og retning blev drøftet på sidste møde, EUD10 tilbud i
Frederikshavn er påført, politisk beslutning om placering EUD10, afventes, se bilag
Beslutning, 01.12. 2014: folder for 10. klassecenter Frederikshavn for 2015-16 godkendt. UU tal fra 2013
og 2014 om de unges valg efter 10. klasse blev drøftet positivt og taget efterretning.
4. Budget for 2015 og overslagsår for Ungdomsskolens enheder:
 Administrativt oplæg til udmøntning af vedtagne reduktioner, kr. 540.000 i 2015 og 1,3 mio. i
2016, til drøftelse og godkendelse, se bilag
Beslutning, 01.12. 2014: Administrativt oplæg med valg af model 3a til reduktion godkendt, så 12-13 årige
bibeholdes i målgruppen for Ungdomsskolen og kan fra kommende skoleår deltage i udvalgte hold
sammen med elever fra 14 år og op. Budget 2015 for Ungdomsskolens enheder godkendt under
forudsætning af, at 10. klassecenter Frederikshavn, reguleres ifht. udsendte bilag, så politisk vedtagelse
fra 2012 af Hurtigere i gang med ungdomsuddannelse, ikke udmøntes, da faldet i elevtal har realiseret
sparemålet i vedtagelsen.
5. Økonomistatus, årsestimat 2014 Ungdomsskolens enheder
 Økonomistatus pr. 25.11.2014 samt budgetopfølgning pr. 31.08.14 med bud på årsresultat.se bilag
 Partnerskabsaftale Strandby, evaluering til orientering
Beslutning, 01.12. 2014: Økonomistatus 28/11 og estimat for årsresultat 2014 taget til efterretning.
Partnerskabsaftale Strandby og de unges evaluering taget til efterretning. Bestyrelsen anbefaler, at de
gode erfaringer spredes til andre skoler.
6. Statistik for skoleåret 2013-14 for Ungdomsskolen
 Statistik indberettet okt. 2014 for skoleåret 2013-14, drøftes og perspektiveres, se bilag
Beslutning, 01.12. 2014: Statistik for 2013-14 blev drøftet og taget til efterretning.
7. Eventuelt
Beslutning, 01.12. 2014: Dispensationsansøgning til UVM, så enkelte elever i 7. kl. kan deltage i heltidsuv.
behandles på BUU den 04.12.14.

