Bestyrelsen
Ungdomsskolen
D. 4/2 2019
kl.15.30 – 17.30
2018
Kirkegade 6
Lokale 10a

Dagsorden: Præsentation

Fraværende: Repræsentant fra B&U, Frederikshavn
Gymnasium, EUC, FUF samt UU

1

Godkendt

Godkendelse af referat

2
Opfølgning på regnskab 2018 og budget
2019 v/Viviann

3
Kort status fra enhederne v/Viviann,
Christian, Per

4
Vejen videre – opfølgning samt videre proces
i forbindelse med revidering af
ungdomsskoleplanen v/ Christina

5
Evt.

15/2 afleveres beretning angående budget 2018 til
forvaltningen, hvor overskud/underskud beskrives. Til næste
møde drøftes Beretninger drøftes på næste møde. Per gav
kort gennemgang af resursetildelingen 2019 på
10.klassecenteret, som fremadrettet får tildelt en en fast
ramme (mellem 120 – 180 elever i rammen)
Hvis dette afviges, drøftes rammen igen. Rammen skal sikre
ro til skoleårets planlægning. CNM fortalte kort om, at USK i
balance
Viviann glæder sig over hold i gang, Tranåsskolen er fyldt,
og der er fokus på elevtilgang/frafald på 10 kl.
Per 10 kl. beretter om 33 er stoppet og, 15 nye er kommet til
siden 12/8. Hvilken vej går de, og hvor kommer de fra?
Primær opgave er klargøring til UUD, 6 udskrevet til gym, 11
udskrevet til arbejde/mesterlære. 6 fraflyttet af de 33 unge.
4 har ikke en detaljeret plan.
Hovedparten er de 15 optagne har været på efterskole.
CNM kort om Læringslokomotivet. Læs mere her:
https://ungdomsskoleforeningen.dk/laeringslokomotivet.aspx
CNM laver opsamling og sender rapport til bestyrelsen.
Viviann orienterede kort om processen og vil gerne drøfte
videre med unge i forbindelse med udkast omkring ”Ny
Ungdomsskoleplan”.
Gennemgang af plancher og ideer til vigtige hold.
Drøftelse af FGUog KUI og påvirkning på USK – plan.
Ledelsen har opgaven omkring udkast af ny plan.
Nikolaj mangler dagsorden fra Ungebyrådet. CNM følger op.
Bekymring fra Peter, medarbejderrep.fra USK omkring
fremmøde blandt bestyrelsesmedlemmer. Opfordring til at
sende suppleant ved forfald.
Nikolaj foreslog, at der kommer unge på møderne, så kan
fortælle om holdundervisningen

