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Brovst, 05.03.2019

Mødegruppe:

Ungdomsskolebestyrelsen

Mødested:

Ungehuset Pandrup, Lundbakvej 1A, 9490 Pandrup

Mødedato:

Tirsdag den 12. februar 2019

Mødetidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.00

Mødedeltagere:

Kjeld Hedegård Nielsen, Kiki Bach, Michael Borg,
Henrik Christensen, Christian Bols, Susanne Larsen
Kristiansen, Katrine Ørvad Jensen og Birgitte Leding
Skøtt
Pernille Hovaldt, Emilie Winde, Thea Rasmussen

Afbud/fraværende:

Tema: Makerspace/FabLab/Innovation
Som vi snakkede om på sidste møde, vil vi sætte innovation/makerspace på som et
særskilt punkt på bestyrelsesdagsordenen.
Vi har derfor inviteret Henriette Hjelm Hansen, pædagogisk konsulent fra UCN, til at
komme og holde oplæg mhp at udvide vores viden på dette felt.
Oplægget varer ca. 1 time med efterfølgende drøftelse.
Hovedsynspunkt og beslutning efter oplægget:
Meget interessant oplæg og med tanker om unge og fremtiden, der helt er i tråd med bl.a.
synspunkterne fra fremtidsforskeren til Kick-off-mødet om Jammerbugtskoler i top 20.
Ungdomsskolebestyrelsen gav ungdomsskoleledelsen mandat til at arbejde videre med
arbejdet vedr Makerspace. Der arbejdes med at få søgt midler ved Villum-puljen (frist 1.
april), og der kigges på muligheder i puljen ”Fra ide til læring”.
Michael og Kjeld snakker sammen om, hvordan Makerspace-ideen ”serveres” til skolerne,
da dialogen med dem er vigtig i forhold til den videre proces.
Slides fra oplægget er indsat som link i mailen til referatet.

1

KOORDINATOR
Birgitte Leding Skøtt | Mobil: 41 91 32 33 | e-mail bls@jammerbugt.dk

REFERAT
1) Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at dagsordenen godkendes.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Godkendt.

2) Godkendelse af referat af mødet 28. nov. 2018
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at referatet godkendes.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Godkendt.

3) Status på Jammerbugt Ungdomsskole
Orienteringspunkter:
Der gives fra politisk side en status på relevante beslutninger for Ungdomsskolen.
Ungdomsskolelederen og vicelederen giver en status på Ungdomsskolen, og
Ungerådsformanden giver status på sit område.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
Umiddelbart ingen.
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at status tages til efterretning.
Hovedsynspunkt og beslutning:

2

KOORDINATOR
Birgitte Leding Skøtt | Mobil: 41 91 32 33 | e-mail bls@jammerbugt.dk

Politisk side: Rygning er stigende problem blandt unge i Jammerbugt, og der har været sat
en del fokus på dette. Det ønskes, at vi sætter punktet rygepolitik på som punkt på næste
dagsorden i Ungdomsskolebestyrelsen.
Der er stort set en aftale på plads i forhold til Skovsgaard og klub.
Ungdomsskolelederen: Orienterede om ungdomsskolens ny hjemmeside og ny
holdadministrations platform (Feliks). Skituren er lige på trapperne. Friluftskataloget er
kommet ud – og tilmeldingsdelen er nu åben.
Vicelederen: Det er besluttet, at Læringscampen udskydes til efteråret, da det giver mere
mening at afholde den der. Valgfagskataloget er i gang med at blive udarbejdet. Kickstart
starter op inden længe.

4) Evt.
Intet.
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