UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Mødedag og dato:

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 18.00 – 21.30

Mødelokale:

Hammel Fritidscenter, Sallvej 39, 8450 Hammel

Afbud fra:

Mikael, Lena, Momme

Fraværende:

Peer gik kl. 20

Mødedeltagere:

Ungdomsskolebestyrelse og Ungeråd
(Sisse, Jes, Jannie, John, Palle, Ulla til bestyrelsesmødet)

1. Rundvisning i Hammel Fritidscenter
Maja viste rundt i fritidscenteret og gav en kort orientering om klubben

2. Tema med Ungerådene.
1. Ungeråd kontra bestyrelsen
Gruppearbejde med fokus på forskellige (”Unge og gamle”) synsvinkler på
Ungdomsskolen
2. Tekst i USK-program : Nye øjne på ”det plejer vi at gøre…”
3. Sidste chance for ideer til ændring af layout på kommende trykte program.

Ungeråd og bestyrelse arbejdede sammen om mange gode forslag til næste års
trykte program. Ideer og feedback blev samlet af afdelingslederne.

4. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet blev godkendt

Telefon 89 64 58 60 – ungdomsskolen@favrskov.dk

5. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Ungdomsskolens vinterhold er lukket ned og de udendørs hold startet op. Har lige
været i Paris i påske med 35 unge. Den nye skolechef Anne Lybecker kommer til
møde med USKs ledere i maj. Vi ved endnu ikke om der kommer lockout og hvordan
det evt. bliver effektueret.
Der er SSP årsmøde d. 22/5.
Palle, afdelingslederne og grafikeren er i gang med planlægning af Ungdomsskolens
efterårsprogram.
Alle klubber har i foråret besøgsordninger med 3. klasserne i Fritidsklub og 6.
klasserne i Ungdomsklub.

6. Økonomistatus.
Regnskab for årets første 3 måneder (25% af året er gået) blev omdelt og
kommenteret. Der er samlet brugt 24%, så det er jo fint.
Budgettet dækker løn og alle andre udgifter til ungdomsskoleundervisning, drift og
vedligehold af aktivitetssteder, ledelse, administration, Ungerådet + drift af 6
fritidsklubber og 6 ungdomsklubber.

7.Temadag om klubtilbud i Hadsten – d. 12. april kl. 17 - 19.
Alle interesserede er af Byrådet/forvaltningen inviteret til borgermøde om klubtilbud i
Hadsten. P.t. er der 45 tilmeldte; både forældre, skolebestyrelser, klubmedlemmer og
ansatte. Ungdomsskolebestyrelsen er også velkomne og kan stadig nå at tilmelde
sig.

8. Eventuelt.
Palle sender den rettede udgave af adresseliste for bestyrelsen ud med referatet.
Næste møde bliver mandag d. 18. juni på sejlcenteret på Kaløvig. Måske vil den nye
skolechef deltage. Der kan muligvis blive tale om et ekstraordinært bestyrelsesmøde,
hvis vi inden næste ordinære møde skal give høringssvar om klub i Hadsten

Telefon 89 64 58 60 – ungdomsskolen@favrskov.dk

