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Kl. 18.00 – 20.00

Blad nr.

52-R

REFERAT
ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:

Godkendt
2. Makerspace Brønderslev Projekt
Ledelsen opsummerer status på projektet. D. 20. august havde Ungdomsskolen, sammen med arbejdsgruppen bag
Makerspace 2.0, inviteret BS- og FK-udvalgene til orienteringsmøde i PN Beslagbygningen. Til stedet var desuden
bestyrelsesformænd fra alle distrikter, skoleledere, skolechef FK-chef samt direktør og skolelærere. Makerspace 2.0 har
været på begge udvalgs dagsorden. Orientering herom
Afgørelse:

Projektet er sent til videre politisk behandling, bl.a. ifm. budget 2020.
Godkendt
3. TEMA: SSP
Ungdomsskolen har en koordinerende funktion ift. SSP. Tine Tranekær er Ungdomsskolens/kommunens koordinator.
Tina vil orientere om arbejdet her og nu og fremadrettet, samt vende de tanker både hun og Ungdomsskolen har på
området.
Afgørelse:

Bestyrelsen fremsender skrivelse til FKU omkring afklaring af politisk tilhørsforhold for SSP, og evt.
politisk forventning til bestyrelsens rolle i SSP
Godkendt
4. Valgfag, 2. valgfag samt Almen Undervisning
Orientering om status på områderne. Ift. Almen Undervisning har vi en mindre tilslutning end vi havde håbet på.
Ungdomsskolen arbejder på tiltag ift. at skubbe udviklingen i anden retning og modtager gerne input til denne del.
Afgørelse:

Ledelsen vurderer at tilmeldinger ligger på niveau med forrige års tilmeldinger.
Enkelte hold ligger over.
(se vedhæftet oversigt)
Godkendt
5. Knallertvideo-projekt
Ungdomsskolen arbejder pt. på et samarbejde med Sikker Trafik, Trafikstyrelsen omkring at forny
undervisningsmaterialet til knallertundervisning på landsplan. Samarbejdet skal gerne munde ud i en større ansøgning,
hvor Ungdomsskolen (herunder TVUngdom) skal optage video materiale og andet.
Afgørelse

Bestyrelsen fik forevist 1. prøvevideo, som er fremsendt til Trafikstyrelsen. US arbejder videre på at få
godkendt projektet til et landsdækkende projekt med fonds/styrelsesmidler.
Godkendt
6. Orientering
Ungdomsskolen har haft forskellige større aktiviteter siden sidste møde, bl.a.
- Barcelona tur
Godkendt. Video uploades start oktober
- Opstartsmøde ungdomsklubberne
Mødet afholdt d. 26. august. Klubstart omkring 1. september
- Sejeste 8. klasse
Afholdt d. 30. august. Overbygningsskoleledere deltog.
- Samarbejde med Aktivitetsområdet (Ældre/pleje)
US samarbejder med aktivitetsområdet omkring kørekort til El-scootere til ældre, efter Morsø model.
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-

Relationel Kapacitet
PV deltog i afprøvning af nyt ledelsesredskab i BK-forvaltning omkring Relationel Kapacitet. Deltagelse
har affødt at PV deltager på møder med PPR og Varig Spor Øst/Vest.
- Konference Verdensmål
Medarbejdere i US har deltaget i Verdensmåls konference som oplæg til US Ungekongres 2019
- SUP instruktører
5 medarbejdere er uddannet SUP instruktører
- Street Attack (DGI)
US deltog i Street Attack planlagt af DGI
Afgørelse:

Godkendt
7. Asaa Ungdomsklub
Klubleder i Asaa Ungdomsklub Mia Oechsler Petersen, er netop ansat og har startet Ungdomsklubben i Asaa op igen,
efter længere tids lukning pga. manglende ansøgere til stillingen. I har tidligere modtaget en mail fra Tine med en artikel i
Nordjyske om åbningen. Mia kommer sent til mødet, men vil gerne vise rundt og fortælle lidt om klubben.
Afgørelse:

Godkendt
8. Evt.
- Ungerådet er i gang med at planlægge Ungekongres 2019 sammen med US
- Ungerådet har sendt forespørgsel til FK ang. aflåsning af dør til Ungehus og problematikken deraf.
Afgørelse:

Godkendt
Venlig hilsen
Peter Stecher, Formand Ungdomsskolebestyrelsen

