FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE
12.02. 2015

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: Mandag 23.02, 2015, kl.15.30 – 17.30
Hånbækvej 32 b, med følgende dagsorden:

Fraværende med afbud: Søren V. Nielsen, Danni Nicolajsen,
Henning Østergård, Camilla Thomsen, Thomas Jensen og
Henrik Carlsen

1. Godkendelse af referat fra møde 01.12.14 og dagens dagsorden.
Beslutning, 23.02. 2015: referat fra 01.12.14 og dagsorden til 23.02.15 godkendt.
2. Årsberetninger fra ungdomsskolens enheder
 Tranåsskolen
 Garagen
 10. klassecenter Frederikshavn
 Ungdomsskolen og Ungdomsmødested
Beslutning, 23.02. 2015: Årsberetninger fra enhederne gennemgået og taget til efterretning.
3. Budget for 2015 og overslagsår for Ungdomsskolens enheder:
 Opfølgning siden godkendelse på møde 01.12.15, se bilag
Beslutning, 23.02. 2015: Budgetoversigt 2015 inkl. reduktionsblokke, samlet for alle enheder påført
årsresultat 2014, saldi fra bankbog 2013 og udmøntning heraf til maj 2015, blev drøftet og taget til
efterretning med faldne bemærkninger. Reduktion på kørselslogistik i 2015 rammer skævt ift.
Ungdomsskolen, som i beregningsåret var, udfører på mentorvirksomhed med megen kørsel. Reduktionen
på kørselslogistik skal følge opgaven, hvilket Center for økonomi skal gøres opmærksom på.
Bestyrelsesformand og usk.leder retter henvendelse til økonomicentret.
4. Skoleårets planlægning 2015-16 for 10. klassecenter Frederikshavn
 Folder for 2015-16 med tilføjet indstik med EUD10, se bilag
 Jf. BUU 07.01.15 undersøger Center for Unge mulighed for at udbyde kombineret 10. klasse med
grundforløb 1 på erhvervsuddannelse, orientering herom
Beslutning, 23.02. 2015:
 Orientering om EUD10 tilbud, som kommunal skal-opgave beskrevet i indstik til elever og
forældre, taget til efterretning
 Orientering om proces med beskrivelse af kombineret 10. klassetilbud med 1. grundforløb, hvis
tilbuddet godkendes politisk den 05.03 vil elever tilmeldt 10. klasse på optagelse.dk, blive
præsenteret for tilbuddet, når elever og forældre indkaldes til samtaler med lærere fra 10. klasse
og UU vejledere i april/maj 2015.
5. Eventuelt
Beslutning, 23.02. 2015:
 Formanden forespurgte om, det er muligt at sende bilag til dagsorden som pdf – filer – det vil blive
efterkommet.
 Brian Andersson takkede af som medlem af bestyrelsen og modtog tak for deltagelse i bestyrelsesarbejdet gennem mange år. Vicedirektør Frh. Handelsskole Tommy Christensen indtræder
fremadrettet.

