UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

REFERAT
Mødedag og dato:

Torsdag den 29. oktober 2020 i Thorsø Fritidscenter

Afbud fra:

Momme, Mikael, Jes, Jannie, Sisse

Mødedeltagere:

Lena, John, Peer, Amalie, Laura, Nikolaj, Palle, Ulla
Preben

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet blev godkendt. Der manglede dog høringssvar ang. budget 2021, som
Lena og Palle har lavet og sendt. Palle sender høringssvaret med dette referat.
2. Velkommen til Ungeråds repræsentanterne.
Ungerådene har valgt 3 repræsentanter til bestyrelsen for det kommende år. Amalie
fra Midt, Laura fra Vest og Nikolaj fra Øst, og de fortalte lidt om, hvor de kommer fra
og hvad de deltager i. Fremover vil de gerne have et fast punkt på dagsordenen: Nyt
fra Ungerådet.
3. Evt. flytning af klubben i Thorsø.
Som orienteret om på sidste bestyrelsesmøde arbejder nogen for, at klubben måske
skal flyttes til lokaler på skolen. Vi er ikke blevet spurgt officielt, men er ikke
interesseret i at flytte. Vi følger sagen.
Preben viste rundt i klubben og fortalte, at målet på min. 20 medlemmer i
fritidsklubben er nået, da man p.t. har 22 medlemmer. Til gengæld er der kun 13
indmeldte i Ungdomsklubben – her skal måske ny-tænkes. Der er allerede indgået
samarbejde med det nærliggende fittness-center.
4. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Ny kontorassistent Lise er startet med 30 t/u; hun er uddannet i økonomiafdelingen
på Favrskov Kommune.

Telefon 89 64 58 60 – ungdomsskolen@favrskov.dk

Der er i efterårsferien afviklet græskarkonkurrence på skolerne i samarbejde med
forsikringen.
Der er bestilt en ny/anden Limbo og Booster – de gamle er for dyre at vedligeholde.
Igen problemer med nabo til motorbanen i Hadsten. Han har pløjet en del af vores
nyerhvervede vej op, så nu kommer der landmåler på igen og derefter hegn mod
hans mark.
Motorbanen i Søften: den gamle tilkørsel er lukket, så man skal dreje af tidligere for
at komme til banen, men der er god skiltning. Ny adresse Kappa 15.
Der skal gerne findes penge til 7 nye knallerter til knallertundervisning i Thorsø, men
der skal også findes et sted at opbevare dem.
Motorværkstederne bygger 4 el-gokarts i løbet af vinteren,
Ungdomsskolekonferencen i Brædstrup 2021 er aflyst og det er personalets
julefrokost også.
Klub- og afdelingslederne skal sammen med Palle på seminar omkring sygefravær
og håndtering af sygesager.
Der er lavet forslag til ny struktur i det lokale MED-udvalg

5. Økonomistatus.
Økonomistatus oktober 2020. Der er medregnet løn for 9 måneder = 75 % af året og
der er samlet brugt ca. 65 % af budgettet. Godkendt
6. Konference om inkluderende fællesskaber.
Børne- og skoleudvalget har inviteret bestyrelsen til konference om inkluderende
fællesskaber onsdag d. 4. november kl. 19 – 21.30. Det foregår virtuelt. Alle
interesserede kan se mødet på skærm på USK-kontoret kl. 19 – 21.30. Palle sørger
for aftensmad kl. 18, hvis man tilmelder sig til ham. Indtil videre er tilmeldt: John,
Peer, Lena, Mette, Maja, Palle

7. Ny klubbygning i Hadsten.
Der er indkaldt til møderække i byggeudvalget:
Mandage i 2021 d. 11. januar, d. 8. februar, d. 8. marts, d. 19. april.
Lena deltager i møde d. 27. nov., hvor der skal vælges rådgiverfirma.
8. Eventuelt.
Mange forældre oplever, at det er besværligt at melde unge ind i Ungdomsklub på
pladsanvisningssystemet og især er det meget udfordrende at gøre det rigtigt i
Thorsø og Ulstrup fritidsklubber, da der er mange koder. Der kan evt. laves en
instruktionsvideo, som klubbernes hjemmesider kan linke til.
Næste møde mandag d. 7. dec. på ungdomsskolens kontor med julemad.

Telefon 89 64 58 60 – ungdomsskolen@favrskov.dk

