FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE
04.09 2015

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: Mandag 14.09. 2015, kl.15.30 – 17.30,
Hånbækvej 32b, med følgende dagsorden:

Fraværende med afbud: Tommy Christensen og Danni
Nikolajsen

Leder af 10. klassecenter Frederikshavn Kristian Kristoffersen deltager fra mødets start i pkt. 1 og 2.
Velkomst til ny elevrepræsentant Emma Vistrup i bestyrelsen, Emma er elevrådsformand i 10. klassecentret.
1. Godkendelse af referat fra møde 15.06. 2015 og dagens dagsorden.
Beslutning, 14.09. 2015: Referat godkendt og underskrevet
2. Skoleårets planlægning 2016-17 for 10. klassecenter Frederikshavn
 Indhold og retning drøftes ud fra kendte forudsætninger
Beslutning, 14.09. 2015: De politiske præmisser for skoleårets planlægning 2016-17 blev gennemgået af
Finn, der vil blive udarbejdet 3 i én folder med beskrivelse af ordinært 10. klassetilbud, EUD10 og
kombineret 10. klassetilbud med 1. del af erhvervsuddannelsers grundforløb. Kristian redegjorde for
indhold og retning i nuværende 10. klassetilbud for skoleåret 2015-16 med vægt på godt samarbejde med
SOSU Nord, Frederikshavn Handelsskole og EUC Nord om linjeforløb på disse uddannelsessteder, som
forventes videreført i planlægningen af skoleåret 2016-17. Kristian indkalder snarest disse samarbejdspartnere til møde så indholdsbeskrivelser til alle 3 tilbud kan blive ajourført og samlet i udkast til folder.
Udkast til folder klargøres til bestyrelsens godkendelse i uge 44. I 2016 anbefales indholdsdrøftelse og
godkendelse af 10. klassecentrets tilbud fremrykket i bestyrelsens årshjul.
Procesplan, indhold og retning for skoleårets planlægning 2016-17 blev godkendt af bestyrelsen.
3. Budgetlægning for 2016 og overslagsår, udfordringer og retning:
 Attraktive dag- fritids- og klubtilbud, workshop 8/9 og efterfølgende dialogmøder, se bilag
 Budget 2016, BUU`s område, se bilag
Beslutning, 14.09. 2015: BUU vedtagne budgetvedtagelse af 20.08 taget til efterretning. Udmøntning af
politisk beslutning om attraktive dag- klub- og fritidstilbud blev drøftet.
Bestyrelsen besluttede, at ungdomsskolens ledelse til kommende bestyrelsesmøde, skal udarbejde et forslag
til, hvordan et klubtilbud til ungdomsskolens målgruppe fra 12- 18 år ville kunne planlægges og iværksættes efter ungdomsskolelovgivningen. Der indkaldes i kalender til ekstra bestyrelsesmøde den 26/10-15
hvor forslag til organisering og indhold af klubtilbud i sammenhæng med den øvrige ungdomsskolevirksomhed vil blive fremlagt og drøftet.
4. Skoleårets planlægning 2015-16, Ungdomsskolen
 Status på hvad der sættes i gang og partnerskaber i Ungdomsskolens almene del
 Tranåsskolen og Garagen
Beslutning, 14.09. 2015: Bilag med status fra 14/9 blev gennemgået og taget til efterretning. For Garagens
vedkommende vil der pr. 1/11 blive kapacitetstilpasset, således at fremadrettet udbydes 4 ugentlige åbningsdage. Beslutning taget til efterretning.
5. Siden sidste bestyrelsesmøde
a/ Orientering ved formanden
b/ Orientering fra ungdomsskoleinspektør om bl.a. Bygningsmæssige aftaler med eksterne brugere
Beslutning, 14.09. 2015: Ad a / intet. Ad B/ erhvervslejeaftale mellem EUC Nord, Ejendomscenter og Usk. om
brug af gl. svømmesal til værkstedbygning blev gennemgået, tillige aftale om brug idrætssale og sportsplads.
Studiebesøg fra svensk venskabsby Borlænge i uge 48 med vægt på praksisorienteret undervisning
6. Eventuelt
Beslutning, 14.09. 2015: Søren redegjorde for positiv start for unge på grundforløb 1 på EUC stort set uden
frafald. Færre elever på grundforløb 2.

