REFERAT
UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Mødedag og dato:

Mandag den 10. december 2018

Afbud fra:

Sisse

Fraværende:

ingen

Mødedeltagere:

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

1. Godkendelse af referatet fra de to sidste møder.
Begge referater godkendt

2. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Der pumpes vand på Ølstedvej fra søen og til et stykke jord med gruslag. Niras følger
det og skriver en rapport.
Der er via Rambøll lavet trivselsmåling i hele kommunen. Målingen i USK ser fin ud
alle steder undtaget et sted i klubberne, og det tager Palle hånd om.
De fleste USK-hold er stoppet for sæsonen og på kontoret arbejdes på næste
sæsons hold og udformningen af det trykte program.

Telefon 89 64 58 60 – ungdomsskolen@favrskov.dk

3. Økonomistatus.
Økonomistatus blev gennemgået på mødet. Der er gået 91% af året og vi har samlet
brugt 88%. Forventer derfor at komme ud af året med et lille overskud.

4. Mødeplanlægning og Årshjul for 2019
Forslag til årshjul for næste år godkendt.
Vi inviteret Anne Lübecker til juni-mødet.
Vi forventer at der er Ungdomsskolekonference i Brædstrup d. 22. og 23. februar.
Lena spørger om vi bliver inviteret til dialog-møde med børn og skoleudvalget i 2019.

5. Status på sag i Hadsten, om vores Fritidsklubtilbud.
Vi følger sagen i Hadsten med henblik på at kunne komme med input til evaluering
om 2 år. Vi vil også holde øje med Hadsten Ungdomsklubs medlemstal, når
fritidsklubben er flyttet ud, for at se, om det er muligt at få fat i 7. klasse i
august/september.
Det er politisk besluttet, at der skal indgås et forpligtigende samarbejde mellem
Ungdomsskolen og de tre nye fritidsklubtilbud i folkeskoleregi. Palle er derfor ved at
lave et katalog over, hvad vi kan tilbyde og hvad hver enkelt aktivitet koster for
personaletimer, buskørsel o.l.

6. Eventuelt.
Næste møde er onsdag d. 27. februar: temamøde med Ungerådet
Tine og Mette bedes sørge for indhold o.l. til dette møde.
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