Bestyrelsen
Ungdomsskolen
170620
kl.15.30 – 17.30
2020
Kirkegade
Personalerummet

Dagsorden:
Ungeindslag: Knallertkørekort/Sæby: Marie og
Daniel samt elev i 10.klasse: Casper
1
Godkendelse af referat
2
Skoleårets planlægning – 10.klassecenteret samt
Tranåsskolen. Status v/Per og Christian

3
Skoleårets planlægning - USK. Oplæg til holdudbud
på baggrund af eksisterende budgetramme
v/Christian
4
Sidste nyt fra alle bestyrelsesmedlemmer. Deling af
informationer i forhold til videre arbejde v/Christina

Fraværende: Peter Jakobsen – Henning Østergaard

Godkendt
Per orienterede angående 10 kl. 2020/ 2021.
Indskrevet pt. 20/21 136 elever og 12 elever i
sprogklassen.
Kasper berettede om året på 10 kl. samt venskaber
og voksenkontakten. Han havde to mål: at få hjælp i
forbindelse med ordblindhed samt søge egen
identitet. Han har været meget glad for at gå i
10.klasse og skal nu videre til HHXåret.
Christian orienterede om ny tilskudsmodel på
Tranåsskolen. Rammerne fastholdes i det
kommende år.
Christian gennemgik holdudbud samt orienterede
ang. fokus på projekter.
Hold godkendt.

Helle: Spørgsmål – hvad tager vi med i forhold til de
erfaringer, vi har gjort os i forhold til COVID-19?
Søren, 10.kl: Ansættelsesproces af ny lærer er i
gang samt planlægning af næste skoleår
Karsten, EUC: Vanskeligt med lærerpladser pga.
COVID-19. Få tilmeldinger til gastronomi og service.
Brian, Handelsskolen: Påpegede gode ting ved Esport. Sportsakademiet på tværs af
ungdomsuddannelser er en succes.
Handelsskolen har en større søgning end sidste år.
Sosu – nord starter med ca. 60 nye elever i
Frederikshavn på Handelsskolen.
Samarbejde med FGU om særligt integreret forløb,
der videreføres i kommende år.
Brian er i dialog med UCN om bl.a. diplomfag i
ledelse.
Handelsskolen har fået et 3årigt projekt omkring
software og robotteknologi.
Louise: Orientering angående COVID samt stauts
på ny struktur.
Jan, Gymnasiet: Orientering om Gym og HF- søfart.
I forhold til Sportsakademiet er det vigtigt, at
samarbejdet med foreningslivet fungerer på bedste
måde
Ca. samme søgning som sidste år, dog 1 HF-klasse
mindre.

Christina, UE: Fordeling i grundteam og ungeteam.
Stor arbejdsindsats i forhold til optagelsesprøver
inden deadline.
Fokus på unge på vej på forsørgelse, så de ”drejes”
mod uddannelse. Ny leder i UE: Christina Alberg.
Henrik Carlsen, FUF: Generelforsamling udsat.
Håber på bredde i muligheder for talentklasser og
ikke kun sportsklasser.
FUF står ved tildelingsordningen ud fra de givne
rammer.
FUF ønsker flere ungetiltag med fokus på
ungemiljøer og væresteder i samspil med voksne.
Peter Bro, elevrepræsentant: ensformig hverdag
under nedlukningen
Elenora, elevrepræsentant: har haft fuld skema
efter start med retningslinjer integreret.
Christina, formand: Tildeling af 1,8 mill til
sommeraktiviteter. Kræver en stor indsats af
ledelser og udvalg.
5
Vejen videre –
v/Viviann

6
Evt.

Viviann orienterede angående fremadrettet arbejde,
bl.a. statusmøder med samarbejdspartnere samt om
indsats for kommende år til styrkelse af samarbejde
om vores unge i kommunen, herunder et tilbud til
teenageforældre.
Jan udtrykte et ønske om mere viden om påvirkning
unge, som bruger meget tid på nettet, især drenge.
Peter ønskede en dialog om de positive påvirkninger
i den forbindelse og ønskede, at det også kunne
være teenagere, som var formidlere.

