UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Mødedag og dato:

Mandag den 15. juni 2020 kl. 18 – 21

Fraværende:

Sisse

Mødedeltagere:

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

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referat fra 19. december godkendt

2. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Corona har lukket mange ture og hold i foråret og holdt Fritids- og
ungdomsklubberne lukkede i en periode. Nu er klubberne åbne igen med
restriktioner og begrænsninger og knallert, traktor, førstehjælp, jagt og speedbåd
kører mange hold indtil sommerferien. Motorbane og sejlcenter er igen åbne ligesom
der igen køres Adventure.
Aflyst for USK er tur til Flensborg, klatretur og Summercamp.
Ny 2-dages fritidsklub starter i Thorsø efter sommerferien med Preben som leder,
mens klub i Hadbjerg skal køre under skolen.
Vi har under Corona ikke hørt noget om ny ungdomsklub i Hadsten, men Lena og
Palle sidder i byggeudvalget, så vi følger sagen.
Favrskov kommune har fået 2,2 mill. kr. til sommeraktiviteter for unge, så USK prøver
trods den korte frist at få gang i nogle aktiviteter.
Der er udfordringer med at unge samles, spiller høj musik og smadrer flasker flere
steder i kommunen i det gode vejr, og SSP besøger jævnligt de mest besøgte steder.
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4. Økonomistatus.
Forbrug blev gennemgået. Der er gået knap 42 % af budgetåret og
forbrugsprocenten er samlet på 37, så det ser fint ud. Der er afholdt økonomimøde
med alle klubledere og de enkelte klubbers budgetter bliver noget tynget af
udmeldelser især i fritidsklubberne grundet Corona.

5. Status på medlemstal
Der blev uddelt statistik over fritids- og ungdomsklubbernes medlemstal hele
skoleåret og der er en markant nedgang i fritidsklubmedlemmer i forår 2020 grundet
Corona.
Der er udarbejdet en ny info/PR-folder om fritidsklubben og man er også på
forvaltningen ved at lave noget info-materiale.

6. Ungdomsskoleprogram 2020/2021.
Det nye Ungdomsskoleprogram er afleveret til trykkeriet og det husstandsomdeles i
uge 33. Tilmeldingsstart søndag d. 16. august kl. 12. Bestyrelsen kunne kigge i et par
prøveeksemplarer og synes, det ser fint ud.
Da der forventeligt skal spares på næste års budget, fjernes skitur, Berlin-tur og
undervisningsaftener for 11-aftens holdene.

7. Styrkede inkluderende fællesskaber.
Notat vedrørende styrkede inkluderende fællesskaber beskriver det konkrete forslag
til en omlægning til inkluderende fællesskaber.
Lena og Palle skriver svar ud fra bestyrelsens debat. De kommenterer blandt andet,
at fritiden (SFO og klubber) ikke er nævnt i notatet. Deadline 01.07.20

8. Eventuelt.
Næste møde er fastsat til onsdag d. 23. sep. men det kan blive flyttet afhængig af
høringsfrist for budgetforslag 2021
Vedlagt invitation til bestyrelses- og personalearrangement! Tilmelding direkte til
Palle.
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