FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE
13.11. 2015

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Møde: Tirsdag 24.11. 2015, kl.16.30 –
18.30,Hånbækvej 32b, med følgende
dagsorden:

Fraværende med afbud: Steffen Christensen, Henning
Østergård. Rep. fra LO bliver valgt snarest og indtræder i
møderne i 2016

Konstituerende møde:
Næstformand Frode Thule Jensen leder denne del af mødet, hvor bestyrelsen skal konstituere sig med valg af formand og
næstformand. Formand og næstformand vælges blandt de politisk udpegede medlemmer, jf. vedtægter i ungdomsskoleplan,
bilag udsendt. Velkomst til Bahram Dehghan, byrådsmedlem og Signe Bonde Tronsen, elevrepræsentant, som indtræder i
Ungdomsskolens bestyrelse.
Der indledes med en runde, hvor bestyrelsens medlemmer laver en kort præsentation af sig selv. Herefter indstilles og
foretages valg af:
Beslutninger:
1:
Formand for ungdomsskolebestyrelsen for perioden 24.11. 2015 til 31.12. 2017
Ad 1/: Bahram Dehghan blev valgt til formand for perioden.
2:
Næstformand for ungdomsskolebestyrelsen for perioden 24.11. 2015 til 31.12. 2017
Ad 2/: Frode Thule Jensen valgt til næstformand i perioden
Ordinært bestyrelsesmøde
1. Godkendelse af referat fra møde 21.10. 2015 og dagens dagsorden.
Beslutning, 24.11. 2015: Referat blev godkendt og underskrevet.
2. Mødedatoer for kommende skoleår
 Forslag til mødedatoer for 2016 koblet med årshjul, bilag vedlagt
Beslutning, 24.11. 2015: Senest udsendte forslag til mødedatoer blev godkendt. FC lægger datoer ud som kalenderinvitationer.
3. Ungdomsskolestatistik for skoleåret 2014-15
 Ungdomsskolestatistik drøftes, bilag vedlagt
Beslutning, 24.11. 2015: Ungdomsskolestatistik for 2014-15 blev taget til efterretning. Talstatistik vil indgå i økonomisk
årsberetning med regnskabsresultatet for 2015 koblet med indsatser beskrevet for 2014 og 2015.
4. Økonomistatus for ungdomsskolens enheder
 Budgetopfølgning 31.08. 2015 med årsestimat, bilag vedlagt
Beslutning, 24.11. 2015: Økonomiopfølgning for 31.08. 2015 med årsestimat drøftet og taget til efterretning for henholdsvis
10. klassecenter Frederikshavn og samlet for øvrig Ungdomsskolevirksomhed (Ungdomsskole, Tranåsskole og Garagen)

5. Budget 2016:
a/ Budgetgennemgang for Ungdomsskolens enheder, bilag vedlagt
b/ Høringsmateriale udsendt omkring attraktive dag, fritids- og klubtilbud, frist 14.01. 2016
Beslutning, 24.11 2015:
Ad a/ Teknisk budget 2016 for enhederne taget til efterretning på de kendte forudsætninger.
Ad b/ Høringsmateriale vedr. attraktive dag, fritids og klubtilbud blev drøftet, proces igangsættes mellem formandskab og
ledelse med udarbejdelse af oplæg til høringssvar, som udsendes som forslag til drøftelse på kommende bestyrelsesmøde den
11.01. 2016. Oplæg til klubvirksomhed efter Ungdomsskoleloven for ungdomsskolens målgruppe fra 6. kl og op, godkendt på
bestyrelsesmøde den 21.10 og fremsendt til BUU temamøde 22.10. 2015 blev besluttet at skulle indgå i og medsendes
høringssvar.
6. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
a/ Orientering ved formanden: ad a: udsat
b/ Orientering ved elevrepræsentanter: ad b: udsat
c/ Orientering fra ungdomsskoleinspektør: ad c: udsat
Beslutning, 24.11 2015

7. Eventuelt
Orientering, 24.11 2015: Intet

