Dagsorden Ungdomsskolebestyrelsesmøde 26092019

Brovst, 19.09.2019
Mødegruppe:

Ungdomsskolebestyrelsen

Mødested:

Kontoret, Kirkegade 2, 9460 Brovst

Mødedato:

Torsdag den 26. september 2019

Mødetidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.00

Mødedeltagere:

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

Afbud:

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

2) Godkendelse af referat af mødet 13. maj 2019
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at referatet godkendes.
Beslutning:
Godkendt

3) Status på Jammerbugt Ungdomsskole
Orienteringspunkter:
Der gives fra politisk side en status på relevante beslutninger for Ungdomsskolen.
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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:
Politisk side: Spændende med det kommende budgetseminar. Mulighed for at der i 2020
kan frigives de tilbageholdte midler – der arbejdes på dette.
Ungdomsskolelederen: Fantastisk opstart på ungdomsskoleåret med masser af fyldte
hold. Skituren var fx fyldt på under 1 minut. Dags dato: 48 hold – godt 600 elever. Fra 1/12019 har vi i alt kørt 99 hold med 1944 unge. Vores fokus på friluftsdelen har givet pote
med mange interesserede unge, men i det hele taget er der en stor bredde i
Ungdomsskolens tilbud.
Rejsehold i Ungdomsskolen er meget efterspurgte, og vi oplever at denne del har været
savnet. Det giver de unge meget at opleve verden – og få det kombineret med et fagligt
indhold. Ungdomsskolen har en vigtig opgave at bringe de unge ud af kommunen – fagligt
såvel som socialt. Opbakning i Bestyrelsen til, at der arbejdes videre med rejseoplevelser
for de unge. Der kan evt indtænkes fonde, som økonomisk trængte unge kan søge til. Har
man ideer til fonde, må links gerne sendes til Birgitte. Man kan også overveje, om de unge
kan arbejde sig til en ”løn”, så de kan deltage på turene.
Der er udfordringer med unge i Pandrup – Ungdomsskolen er med på dialogniveau med
bl.a. SSP.
Vicelederen: Der er kommet fint gang i vores Skolepakker. God efterspørgsel. Dog måtte
Læringscampen aflyses pga for få tilmeldinger. Der er sendt evalueringsskema ud til
skolerne, så vi kan blive klogere på den del.
Vi have et super personaleseminar for alle faste medarbejdere i august, hvor fokus var på
det professionelle samarbejde. Her arbejdede vi med at få et fælles sprog ud fra nogle
metaforer, som vi arbejder med efterfølgende på vores personalemøder.
Ungerådsformanden: Der arbejdes på et Unge På Tinge i efteråret (18/11), og der er også
fokus på et Junior Unge På Tinge, som skal afholdes i foråret. De er en god bredde i
Ungerådet. Jeppe er ny i Ungdomsskolebestyrelsen og næstformand i Ungerådet
(erstatter Thea begge steder).

4) PR- strategi
Sagsfremstilling:
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Rune og Tanja præsenterer deres arbejde og Ungdomsskolens nye SoMe-strategi, der har
til formål at løfte PR arbejdet.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
Afhængig af beslutninger på mødet.
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at præsentationen tages til efterretning.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Tanja og Rune præsenterede Ungdomsskolens PR-strategi. Enighed i bestyrelsen om at
der er sket en meget positiv udvikling på det PR-mæssige område i Ungdomsskolen den
senere tid. Alle kan nærlæse kommunikationsstrategien yderligere på ungjam.com/pr

5) Økonomi
Sagsfremstilling:
Budgetopfølgning og status med udgangspunkt i de ændrede forudsætninger for budget
2019.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
De besluttede udviklingsområder, der blev prioriteret på bestyrelsesmødet november
2018, er ikke blev fuldt udmøntet, da overføringsmidlerne der på bestyrelsesmødet blev
øremærket udviklingspunkterne: PR, Ungemiljøer, Innovation, kompetenceudvikling og
busser er tilbageholdt.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

6) Evt.
Intet.

