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REFERAT
Til stede:
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ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:
Godkendt
2. Ansættelser.
Vi ansatte Rasmus Jensen som Projektkoordinator i august. Rasmus giver en kort præsentation. Vores 4 nye
EVS’er er ankommet og er i fuld gang med deres danskundervisning, som vi også forestår for Brønderslev,
Dronninglund og Frederikshavn gymnasier. Johanna, Anton, Jessica og Alexi giver en kort præsentation.
Afgørelse:
Godkendt. EVS kommer på besøg igen sidst i deres periode. Rasmus kommer på dec. møde.

3. Oprettelse af Almen Undervisningshold.
Grundet mange ønsker om forlænget ansøgningsfrist til Almen undervisningshold, har vi forlænget fristen til onsdag
d. 24. september. Pt. ligger vi på niveau fra sidste år. Til mødet udleveres liste over hold vi gerne vil starte op. Har
desuden fået henvendelse på flere sproghold.
Afgørelse:
Bilag udleveret over planlagte hold. Bestyrelsen godkendt hold

4. Budget 2015.
Ungdomsskolen er foreløbig pålagt en 4 % besparelse. 252.000 kr. Dertil kommer endelig udmøntning af
besparelser på FK området på ca. 240.000 kr. Bestyrelsen sender forslag til udmøntning til FKU. (se vedhæftet)
Afgørelse:
Bestyrelsen udtrykker sin frustration over den pålagte rammebesparelse. bl.a. på grund af, at FKU generelt kun
skal afdække 2 %, men pålægger Ungdomsskolen at afdække 4 %. Rammebesparelsen har en størrelse der gør,
at der bliver vanskeligt at opretholde det nuværende aktivitets- og serviceniveau i Ungdomsskolen.
Bestyrelsen pålægger ledelsen at arbejde videre med forslag til udmøntning af besparelsen på baggrund af
bestyrelsens høringssvar til afdækningskataloget, herunder evt. ny struktur i såvel Junior- og Ungdomsklubberne
som Ungdomshuset. Desuden pålægges ledelsen, at undersøge om der er tale om en 4 % besparelse med
forvaltningen.
5. Dialogmøde Fritids- og Kulturudvalg
D. 9. oktober kl. 17.00 – 18.00 afholdes dialogmøde med FKU i Hjallerup Ungdoms- og Musikhus.
Udvalget har forinden ordinært møde og har derfor gennemgået bestyrelsen forslag til udmøntning.
Der er spisning med udvalget ca. kl. 18.00
Afgørelse:
Ledelsen (PV) mødes med FKU kl. 14-15. Derefter afholder FKU ordinært møde. Bestyrelsen forventes at holde
dialogmøde med FKU fra kl. 17-18, derefter spisning.

6. Orientering
- SSP
TP orienterende om tiltag på området. SSP Brønderslev har fået stor ros for arbejdet i lokalrådet. SSP er startet
på en Rusmiddel kampagne, hvor SSP lærere skal have større viden på området
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- Valgfagsundervisning
Opstart uden de store problemer. Evaluering primo 2015. I nov. påbegyndes nye aftaler for skoleår 2015-16.
Herunder muligheder for nye fag. Fx Ungdomsbrandkorps, App. Programmering og Budget og Finans
- Sejeste 8. klasse
Var en stor succes. US håber vi får opgaven igen næste år. Måske også en sejeste 9. kl. US har givet
skolevæsnet bud på en ”sejeste skole” for skolelærere
- Ungdomsråd
Mathias orienterede om status pt. Rådet arbejder på at etablere Ungdomsbyråd. Forventer at der
kan laves et møde med FKU snart. Derudover er der etableret et samarbejde med Brønderslev gymnasium.
- Opstartsmøde klubber, herunder overgang til månedsløn for disse.
TP orienterede om mødet. Martin Bech roste TP for et flot og gennemarbejdet oplæg om unge og
klubaktiviteter. Mht. overgang til månedsløn er dette næsten på plads. Alle medarbejdere er ansat på nye vilkår
og årsplan er lavet for alle klubber.
- Klubkoordinator Brønderslev
Stillingen i Brønderslev har været opslået. Grundet få ansøgere er den gået i genopslag. Forventer
ansættelsessamtaler sidst i oktober.
- Samarbejdsaftale med NIH
PV orienterede om samarbejdsaftalen.
Afgørelse:
Godkendt
7. Evt.
Afgørelse:
Ingen bemærkninger
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