REFERAT

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Mødedag og dato:

Onsdag den 23. september 2020 kl. 18 - 20

Mødelokale:

Hadsten Fritidscenter, Vinterslevvej 32-34

Afbud fra:

Jes, Jannie, Mikael

Fraværende:

Sisse,

Mødedeltagere:

Momme, Peer, John, Lena, Palle, Ulla

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet blev godkendt
2. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Budgetforslag 2021 blev vedtaget dagen efter bestyrelsesmødet. Indeholder ingen
besparelser på vores område, men til gengæld penge til støttebørn i fritidsklub.
Høringsvar er udarbejdet af Lena og Palle, der medsender det sammen med
referatet.
Der er snart møde i Ungerådet, bl. a. med valg af nye bestyrelsesrepræsentanter.
Ungdomsskolen lavede en del sommeraktiviteter for Corona-midler og trods den
korte frist deltog næsten 500 børn og unge fra 6 – 19 år. Der var aktiviteter i alle 6
sommerferieuger og Palle har sendt regningen afsted for personale, bus og
materialer.
Ungdomsskolens hold er startet og p.t. er der ca. 1000 tilmeldte, hvilket er det
samme som de seneste par år.
Turene til Berlin, Østrig, København og Neumünster er aflyst, dels p. gr. af Coronausikkerhed og usikkerhed omkring budgettet.
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SSP: en politiker har foreslået et værested til de unge i Hammel, så derfor skal SSP
lave en analyse hen over vinteren.
Socialstyrelsen har lavet en ny SSP-uddannelse, som Mette S, Tine og til dels Palle
deltager i.
Der er afholdt Lokal MED-møde om det kommende budget. Der skal ny struktur på
det lokale MED-udvalg og et forslag drøftes snart, da der er nyvalg i januar.
Der har været afholdt audit med lederne, MED-repræsentanter, skolechefen og
sygefraværskonsulent, da ungdomsskolen i 2019 havde et forholdsvis højt
langtidssygefravær.
Anja på kontoret har sagt op til 1/10 og ny ansat bliver Lise, der netop er
færdiguddannet i Favrskov Kommunes regnskabsafdeling.
4. Økonomistatus.
Der er gået 67% af året og der er total brugt 60% af det samlede budget. Corona
påvirker dog fritidsklubberne, der har flere udmeldelser end normalt, så der må
forventes en negativ regulering for børnetallet for efteråret.
5. Orientering og drøftelse omkring klubtilbuddet i Thorsø
Vi startede 1. august et nyt to dages fritidsklub tilbud i Thorsø, som er kommet godt
fra start. Vi har modtaget mail fra Ejendomscenteret om en mulig flytning af
klubtilbuddet i Thorsø.
Vi afventer nærmere, men bestyrelsen har ingen planer om at flytte Fritids- og
Ungdomsklubben til andre lokaler. Vi vil dog godt se de påtænkte lokaler og flytter
derfor bestyrelsesmødet d. 29. oktober til Thorsø, da det er muligt.
6. Orientering omkring ny klubtilbygning i Hadsten.
P.t. er byggeprogramudvalg nedsat og der er indkaldt til de første møder i 2021
(11/1 - 8/2 - 8/3 -19/4) hvor Palle og Lena deltager. Lena tager desuden med til møde
d. 27/11 om valg af rådgiver.
7. Strategi for den tværgående ungeindsats
Vi sender ikke høringssvar, da vi finder strategien god, og vi glæder os til at se en
handleplan og praksis.
8. Eventuelt.
Næste møde 29/11 flyttes til Thorsø Fritidscenter.
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