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DAGSORDEN
JULEFROKOST
ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden.
Afgørelse:
2. Møde årets EVS’ere samt ny afdelingsleder Brønderslev
1. august begyndte 4 nye EVS’ere i Ungdomsskolen. Siden har vi desværre været nødt til at sende én hjem pga.
personlige problemer og én fik tilbudt drømmejobbet hjemme i Italien. Vi har to tilbage og søger efter to mere for resten af
sæsonen. I skal møde de to tilbageværende EVS’ere, Paloma fra Spanien og Felicia fra Tyskland. Derudover vil vi gerne
præsentere Megan McHardy Svendsen, vores nyansatte afdelingsleder i Brønderslev
Afgørelse:
3. TEMA: EVS-program i Ungdomsskolen
Vi har i år haft 10-års jubilæum med EU’s EVS (European Volunteering Service) program under Erasmus+. De sidste år
har det været en større opgave end tidligere og sidste år var der en del problemer, som desværre er fortsat i år. Vi er i
gang internt i US omkring cost-benefit i at fortsætte programmet. Ledelsen vil gerne informere om programmet og høre
bestyrelsens syn på, om vi bør/skal fortsætte programmet.
Afgørelse:
4. Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde omkring Almen Undervisning (AU)
På sidste møde aftalte vi, at bestyrelsen evt. kunne få besøg af Hjørring US ift. deres måde at strukturere og gennemføre
AU. Ledelsen har siden sidste møde fået tal ind fra alle nordjyske US, og i den forbindelse kan det være svært at se, at
der er en umiddelbar anden løsning som virker. Tal fra øvrige Nordjyske US fremlægges på mødet.
Afgørelse:
5. FAB-LAB
I sidste uge var Tina og jeg på besøg ved Skanderborg og Kolding Ungdomsskoler for at se, hvad de arbejdede med,
både i Ungdomsskolen og deres samarbejde med Folkeskolen. I den forbindelse blev vi præsenteret for FabLab.
(se vedhæftet). US vil gerne udvikle på et tilsvarende koncept eller indgå i samarbejdet omkring et FabLab, både til
benyttelse i US, og i samarbejde med Folkeskolen, bl.a. ifm. valgfag (høre mere under orientering om nye valgfag).
FabLab kræver en større investering og lokaliteter. Lokaliteter vi ikke har for nuværende, men som vi måske har en
løsning på.
Afgørelse:
6. Orientering
- Valgfag næste sæson, bl.a. ift. ”Ny aftale om Valgfag i folkeskolen, juni 2018”
- Visionskommune ”Bevæg dig for livet”. Hvor placerer US sig i det projekt?
- Nyt administrationssystem som afløser for Lara, hjemmesiden og tilgang til sociale medier.
- Samarbejde omkring ny bygning på Asaa havn til opbevaring af kajakker m.m.
- Økonomi d.d. 2018, forventet regnskab 2018.
Afgørelse:
7. Evt.
Afgørelse:
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