Bestyrelsen
Ungdomsskolen
251119
kl.15.30 – ca. 20.00
2019
Kirkegade 9, afd.D

Dagsorden:
Ungeindslag
1
Godkendelse af referat v/ Christina

Fraværende: Christina Bech UU – Nikolaj
Præsentation af de unge – Kasper – Elenora - Peter

2
Referat fra Dialogmøde v/ Christina

Oplæg fra Hotspot om arbejdet i klubben
Godt møde og Ungdomsskolens bestyrelse deltog
med gode indspark.
Der var god feedback til særligt 10. klassecenteret.
Gode indspark fra de fremmødte.

3
Budgetvedtagelse kommende år for
ungdomsskolens enheder v/ Viviann

4
Økonomistatus indeværende år v/ Viviann, Christian,
Per (se bilag)
5
Ny ungdomsskoleplan samt værdiproces v/ Viviann
(se bilag)
6
Ungdomsskolestatistik 18/19 v/ Christian
7
Sidste nyt fra alle bestyrelsesmedlemmer. Deling af
informationer i forhold til videre arbejde.

Godkendt

Umiddelbart ingen ændringer. 50.000 kr. tilført 10 kl.
til inklusion.
200.000 kr. tilført til USK til at understøtte
uddannelsesparathed – inspiration hentes fra
forløbet Læringslokomotivet.
Viviann orienterede. 10 klassecenterets resultatet i
indeværende år bliver mere positivt end forventet.
Plan anbefales med faldne bemærkninger og
indstilles til videre anbefaling/godkendelse.
Værdiproces med de ansatte beskrevet.
Taget til efterretning. Bilag udleveret i mødet.

TR 10 kl: spændt på flytning fra CUKS til Center for
Skole.
Tranås: Eksempel på håndholdt tilgang og
vigtigheden af at sikre overgange, f.eks. transport fra
hjem til skole.
Bred drøftelse om hash/misbrug med mange vinkler:
Indspark fra elevrådsrepræsentanten ang oplevelser
på efterskole ang. hash
Fokus på et bredere tværfagligt samarbejde om
hash med USK – 10 kl og ungdomsuddannelserne.
EUC Nord: vil gerne bruge AULA til kommunikation
om åbent hus mm.8 mill søgt hjem til forskellige
projekter om STEM. Piger i erhvervsuddannelser.
Valgfag i samarbejde med Hjørring kommune. 740
elever har været med til MAT8.com-forløb.
Har siddet med i ministeriet om udvikling af
praksisforløb i grundskolen.
FUF: FUF er spændt på strukturforandringer i
forvaltningen. Positivt med Søren Frederiksen
ansættelse som fritidskonsulent. FUF vil gerne lave
et multihus og FUF ønsker udvikling i Frederikshavn
by i forhold til foreninger.
FUF ønsker flere ungeledere.
LO: Optaget af fusion og strukturen fremover. LO
understøtter områdets udfordringer med at erhverve

til erhvervsuddannelser.
Handelsskolen: Vil fortsat udvikle et lokalt SOSU –
miljø.
Udfordring med demografi og uddannelse til unge –
arbejder på at få flere unge til Frederikshavn ”Din
Uddannelsesby”. Der forsøges med at få flere til at
uddanne sig lokalt. Godt samarbejde mellem
ungdomsuddannelserne og erhvervslivet i
kommunen.
10.klasse:https://fredhavn10.aula.dk/
USK: Skatertur til Aarhus 2019 – Skive 2020
8
Evt.

