UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

REFERAT
Mødedag og dato:

d. 21. oktober 2019

Afbud fra:

Momme, Mikael

Fraværende:

Ungerådet (Marie, David, Lasse), Sisse

Mødedeltagere:

Jes, Jannie, Lena, Peer, John, Ulla, Palle

0. Velkommen.
Der er nyvalgt tre ungerådsrepræsentanter til bestyrelsen, og de er inviteret med til
mødet, men kom dog ikke. Bestyrelsen drøftede tiltag for at få de unge til at deltage i
bestyrelsesmøderne, men der er prøvet flere ting gennem årene uden held - de
unges engagement ligger nok mest i Ungerådet. Men vi fortsætter med at invitere.

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet godkendt

Telefon 89 64 58 60 – ungdomsskolen@favrskov.dk

2. Siden sidst i Ungdomsskolen.
”Ny” stor bus er på trapperne, da den nuværende efterhånden ofte er til reparation.
Finansiering af denne bus drøftes stadig med økonomiafdelingen.
Der er i gensidighed indgået fratrædelsesaftale med kontormedarbejder Anja B og
d. 23.10 afholdes ansættelsessamtale med 5 ansøgere til stillingen.
Leder Bonny i Søften fritidscenter går på efterløn d. 16. nov. Der bliver fredag d. 22.
nov. afholdt en reception i dén forbindelse og bestyrelsen er også inviteret. Palle
sender tid og sted, når han ved mere. I lederstillingen bliver Mette Widmer ansat, så
nu mangler vi en 13 timers daglig leder af Ungdomsklubben i Hadsten. Palle håber at
finde en intern medarbejder til jobbet.
Kommunen har forlangt ny støjmåling på Favrskovbanen, så det har NIRAS udført
Ungdomsskolen skal selv betale målingen, der viser at vi faktisk må køre med mere
grej end vi gør nu og der har da heller ikke været naboklager forud for kravet om
måling.
Denne sæson startede online-tilmeldingen til ungdomsskoleholdene en søndag kl. 12
og det gik godt. Hele kommunen havde i ugen op til fået programmet
husstandsomdelt, så alle var på lige fod ved tilmeldingsstart.
Medlemstal i SFO klubberne i Hadsten pr. 01.11.2019:

Østervang
Hadsten
Bavnehøj

4. kl.
23
31
34

5.kl.
13
15
19

6.kl
16
7
41

total
52
53
94

3. Økonomistatus.
Der er gået 75% af året og vi har brugt 68%, så økonomien er OK.

4. Nyt dialogmøde med BSU.
Børne-og Skoleudvalget afholder dialogmøde vedr. ”Det videre arbejde med Børneog Ungepolitikken”. Mødet afholdes d. 7. november kl. 19.00 – 21.30. Nærmere
invitation og program følger. Lena, Jannie og Palle deltager, men resten af
bestyrelsen er også velkomne.
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6. Budgetforslag 2020 - 2023
R307 om besparelse på støttemidler for elever i 7. – 10. specialklasser, der har
dispensation til at gå i fritidsklub: bestyrelsen mener, at pengene skal følge barnet og
at bestyrelsen finder det urimeligt, at der i teksten står, at skolerne KAN give midler til
fritidsordninger – ikke SKAL, når nu pengene er afsat.
U308 om 2- dages fritidsklub i Hadbjerg og Thorsø: Bestyrelsen synes, det er en god
idé med to-dags klubber i de to byer, men kan ikke se, at der er afsat penge til
etablering samt se hvem, der skal drive klubberne.
A212 om Dommerparken i Hammel inkl. nedrivning af klatrehallen: Bestyrelsen gør
opmærksom på, at frysehuset i dag bruges af fritidsklubber, ungdomsklubber,
ungdomsskolehold og Adventure for folkeskolerne samt forskellige foreninger, så en
nedrivning vil berøve mange børn og unge gode aktiviteter.
A222 om Hadsten: I teksten til budgetforslaget står, at Sløjfen skal udbygges på
eksisterende grund og i forbindelse med Sløjfen. I A222 står det ikke på dén måde,
kun at de tre foreslåede modeller er for dyre.
Bestyrelsen ønsker stadig selvstændig bygning/selvstændige lokaler til Ungdomsklub
og ungdomsskole og kan se, at det beløb, der var afsat i foregående års budgetter til
ny klub i Hadsten nu er lagt sammen med resten af etableringssummen.
Palle og Lena laver høringssvar omkring disse 4 punkter – skal afleveres senest
torsdag d. 24. kl. 12.

7. Eventuelt.
Næste møde d. 9. december hos Palle med julemad.
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