Bestyrelsen
Ungdomsskolen
D. 30/9 2020
kl.15.30 – 17.30

Dagsorden:

Afbud: Henning Østergaard, Brian Anderson,
Kristian Holme Andersen

1
Godkendelse af referat

Godkendt

2
Skoleårets opstart og status – USK samt 10.klasse
v/ Viviann, Christian og Per

God opstart. Medarbejderne er opmærksomme på,
at retningslinjer i undervisningen i forbindelse med
COVID – 19 følges.
Per orienterede om 19 nye elever, der er indskrevet
efter 1.august. 8 elever er udskrevet til andet forløb.
Godt samarbejde med ungdomsuddannelserne.
Christian orienterede om ungdomsskolens
aktiviteter.
Viviann orienterede om budget. Status i forhold til
seneste budgetopfølgning viser, at USK forventer et
lille mindreforbrug.
God drøftelse om budget og forbrug samt fokus på
optimering af grej og investering i fremtidige
projekter og muligheder.

3
Budget 2020 v/ Viviann, Christian og Per

4
Budget 2021 v/ Christina og Viviann

4
Mødeplan 2021
5
Sidste nyt fra alle bestyrelsesmedlemmer. Deling af
informationer i forhold til videre arbejde v/alle

Christina L orienterede om nyt budget.
Kort gennemgang af indsatser:
Transportpulje for folkeskolerne
Unge og mental sundhed – afsat pulje på 1 mio.
Støtte til forældrene om god ”back up” til deres børn.
Opbakning blandt flere mødedeltagerne til
indsatsen. Der nedsættes en idègruppe.
Der er afsat engangspenge til inventar.
Pulje til udeaktiviteter – anlæg.
Viviann orienterede om budget 2021.
Viviann rundsender opdateret plan, hvor møderne
afholdes på ”rullende” ugedage. Der indkaldes til
møderne via kalender.
Kort stikordsliste angående sidste nyt:
Jan B – Gym: Udfordring med COVID – 19, da alt
socialt er holdt på minimum. Optaget af at udvikle
den nye maritime uddannelse
Søren 10 kl: Flere på uddannelse og udvidelse af
sprogklassen.
Henrik (FUF):Forenings- og fritidsfestival i sidste
uge i september 2021.
Per om fokus på linjer de kommende år samt
temadag: Unge på kanten.
Christina UE – koordinator: Orienterede om
udfordringerne i samarbejdet om valg af uddannelse
pga af COVID-19.
Helle(politiker): Orienterede om det politiske arbejde
med budgettet. Stolt af at budgettet prioriterer børn
og unge.
Peter fra Tranåsskolen: Orienterede kort om
elevgruppe og det pædagogiske arbejde.

Peter Bro (elevrep.): Orienterede om en god
skolestart, og at politikholdet er i gang.
Natasja (elevrådsformand 10 kl). Oplever, at lærerne
takler COVID-19 situationen på en god måde.
Christina Formand: Dejligt som politiker at kunne
være med til at udvikle og i fællesskab skabe et godt
budget uden fokus på besparelser.
6
Evt.

Visionsseminar udsat til 2021. De nye datoer bliver
d. 16. februar og d. 16. marts. Begge dage fra kl.
17.00 – 20.00.

