Bestyrelsen
Ungdomsskolen
D. 16/9 2019
kl.15.30 – 17.30
Kirkegade 9

Dagsorden:
Ungeindslag
1
Godkendelse af referat
(se bilag)

Afbud: Henrik Carlsen, Helle Mortensen, Henning Østergaard, Louise Krüger

2
Kort orientering
angående forandringer
i organisationen v/
Viviann
3
Skoleårets opstart og
status – USK v/
Christian

SSP overflyttes til Center for familie pr. 1/10 2019
Ungdomsskolen og 10 kl flyttes til Center for skole.
Viviann og amr-repræsentanter deltager i processtart i forhold til MED-udvalg 17/9
2019.

4
Skoleårets opstart og
status – 10.klasse v/
Per

Den gode opstart hænger sammen med en tidlig og grundig overlevering med
samtaler, som styrker relationen mellem lærer og elev. Samarbejde med VUC –
alle elever bliver dansk-screenet. 42 af 126 er testet i området ordblind, og der
tilbydes en plan for den enkelte.
Positiv oplevelse for 2 lærere samt elever, der har deltaget i projekt Farlig
Farvand.
Sprogklassen for sent ankomne er godt i gang med 12 elever.
Per oplyser, at personalet er klar på samarbejde og kurser i andre afdelinger, der
skaber forståelse af kultur og mangfoldigheder.
Uge 42 forhandles budget kommunalt. 1% besparelse er fredet i B/U området. Vi
afventer udspil fra Christiansborg. Der er ikke på forhånd meldt yderligere
besparelser i B/U.

5
Budget 2020 v/
Christina og Viviann

Velkomst og ros til 10. klasse fra Formanden, der har kigget på elevtilstrømningen
til SOSU – uddannelserne.
Kort oplæg om Ungdommens folkemøde i Valby. USK vil gerne samarbejde med
flere om demokratisk dannelse.

Drøftelse om Tranåsskolen og eleverne mellem FGU, KUI og 10 kl.
Der er balance mellem holdudbud og elevtilmelding.

6
Mødeplan 2020 (se
bilag – også tilrettet
mødeplan
2019)

Medsendes med referatet.

7
Sidste nyt fra alle
bestyrelsesmedlemmer
. Deling af
informationer i forhold
til videre arbejde v/alle

Christina UU: ugentlige lister på FGU pga. manglende elevsystem. UU bemander
ungeenheden til ledige unge. Der har været massivt pres i overgangen til FGU.
120 uddannelsesplaner, og der mangler hænder til opgaven. Christina gør
opmærksom på vigtigheden af tværfaglige arbejdsforum med ledelsesbeføjelser.
Workforce af the future i Skagen med 10 kl.
Drøftelse af uddannelsesparathedsbegrebet.

Brian Anderson taler for 4 årlige møder.
Per foreslår 5 møder, således der kan være en aflysning. Viviann sender med ud.

Kristian Holme – HTX har eleverne, men de oplever skifte frem mod uge 45.
Idrætsstudieretning HTX og den er godt fra start. Har fastholdelsesmentorer.
EUD –fint optaget
EUX – har godt optag
GF 2 – har budgetlagt optag, og der arbejdes tværfagligt på fastholdelse.
Led mellem skolerne, Christina, Kristian og erhvervsuddannelserne.
Valgfagssamarbejdet fortsættes både via USK og 10 kl.
Kristian Holme fortalte om praksisfagligt matematik.
Øget tosprogsindsats.

Peter Tranåsskolen – 21 elever. God opstart.
Brian oplever tilgang på elevsiden og har elevtal som sidste år.
Brian kigger på bosætning. Talentsportsklasserne videreføres ikke på
ungdomsuddannelserne. EUC – nord, Gym og Handelsskolen samarbejder om
tiltrækning.
Der arbejdes på en kortere videregående uddannelse.
SOSU bør etableres i Frederikshavn.
Handelsskolen har samarbejde med stresscoach.
Nikolaj – glæder sig til at hjælpe en ny ungerepræsentant i gang.

8
Evt.

Christina – skal børne- og ungdomspolitikken revideres eller fortsætte?
Der er pres på fam. området, og der arbejdes på at mindske underskuddet.
Ungebyrådet har sat fokus på ensomme unge og stress. De unge er kommet med
3 anbefalinger bla. app. Christina er glad for nyheden om vores fokus på 2 –
sprogs unge.
Værdiproces som led i ungdomsskoleplanen.
Evaluering af forældrekupeen. Rapport sendes med ud.
https://ungdomsskoleforeningen.dk/laeringslokomotivet/foraeldrekupeen/evaluerin
g-af-foraeldrekupeen.aspx

