FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE
08.06 2015

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: Mandag 15.06. 2015, kl.15.30 – 18.30,
Tranåsvej 10, Sæby, med følgende dagsorden:

Fraværende med afbud: Steffen Christensen (Rune Harbo
Frhavn Gym. deltager), Danni Nicolajsen, Lasse Vinther deltog
i temamødet.

Velkomst til Tommy Christensen, vicedirektør Frederikshavn Handelsskole, som indtræder i Ungdomsskolens
bestyrelse.
1. Godkendelse af referat fra møde 20.04. 2015 og dagens dagsorden.
Beslutning, 15.06 2015: Referat fra 20.04.15 godkendt, dagsorden godkendt.
2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
a/ Orientering ved formanden om midtvejsevaluering Ungeenheden og nye opgaver
b/ Orientering fra ungdomsskoleinspektør om ændrede ledelsesmæssige opgaver i Ungdomsskolen
Beslutning, 15.06 2015:
Ad a/ Brian redegjorde for midtvejsevalueringen af Ungeenhed og de politisk vedtagne konsekvenser
heraf. Målgruppen af unge fra 18-25 år udvides til og med 30 år, hvor der arbejdes med unge som
har et uddannelses- eller jobperspektiv. Ungenhedens samlede målgruppe er herefter fra 15-30 år.
Ad b/ Christian Mikkelsen bliver afdelingsleder med stedfortræderfunktion og indtræder i
Ungdomsskolens bestyrelse.
3. Budgetforslag 2016, BUU beslutning den 04.06. 2015:
 Attraktive dag- fritids- og klubtilbud, se bilag, formanden præsenterer forslag
Beslutning, 15.06 2015: Brian redegjorde for BUU budgetforslag 2016, som bl.a. indeholder en sammentænkning af attraktive dag-, fritids- og klubtilbud, proces igangsættes efteråret 2015, hvor Ungdomsskolen
tillige tænkes ind. I budgetforslaget indgår tillige rammereduktion på 0,7 mio. i Center for Unge. Bestyrelsen
vedtog, at formand og sekretær for bestyrelsen udarbejder et høringsbrev, som kan sendes af sted, når der
kendes mere konkret indhold i udmøntningen. Udkast til høringsbrev udsendes til bestyrelsen til kommentering
inden indsendelse.
4. Skoleårets planlægning 2015-16 for Ungdomsskolens fritidsundervisning
 Planlægningsoversigt til skoleåret 2015-16, forslag til godkendelse, bilag eftersendes
Beslutning, 15.06 2015: Udsendt forslag til skoleårets planlægning for 2015-16 blev drøftet og godkendt. Der
udarbejdes et samlet regneark med såvel udbud i fritidsundervisningen og skal opgaver ifht. knallert,- traktorog førstehjælpsundervisning. Bilag med godkendt skema med skoleårets planlægning 2015-16 udsendes med
referat.
5. Eventuelt
Beslutning, 15.06 2015: Brian takkede Jens Mathiasen for lang og tro tjeneste i Ungdomsskolen og dens
bestyrelse

