UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
REFERAT
Mødedag og dato:
Afbud fra:

07. 12. 2020
Mikael

Fraværende:
Mødedeltagere:

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

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt
2. Siden sidst i Ungdomsskolen.
De vigtigste hold (knallert, traktor & 1. hjælp) bliver afsluttet inden jul, så en evt.
Corona-nedlukning efter nytår ikke påvirker dem.
Ledergruppen har været på seminar omkring sygefravær og den nye viden efter
seminaret har medført, at 2 medarbejdere nu er indstillet til afskedigelse p. gr. af lang
tids sygdom. En anden klubmedarbejder har selv sagt op, også efter lang tids
sygdom.
Skoledirektør Rasmus Møller har fået job som kommunaldirektør i Syddjurs
kommune til 01.01.21.
Tine, Mette og Palle skulle have været på et 20-timers SSP-kursus, men det blev
udskudt flere gange og blev til sidst lavet om til et 6-timers virtuelt gruppearbejde,
som de valgte ikke at bruge tid på.
Palle har ikke hørt mere til sin klagesag, men har LUS med chefen d. 11.12.
Man er i gang med at nedjustere antal deltagere i MED og AM-udvalg, da der var
kommet overvægt af lederrepræsentanter. Der skal afholdes valg af
medarbejderrepræsentanter inden nytår.
Borgmesteren har været på besøg i alle klubber undtagen Hadsten UK. Han virkede
meget interesseret og spurgte til klubbernes udfordringer og deres syn på inklusion.
Vejen ved Motorbane Hadsten er målt op af landmåler, skelpæle er sat ned og der
bliver sat hegn op mod naboen, der havde pløjet ca. 1,20 meter af vejen.
De 2 gamle både, Buster og Limbo, er taget op og sejlcenter samt begge motorbaner
er lukket ned for vinteren.
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4. Økonomistatus.
Regnskabet blev gennemgået. Der er gået 91% af budgetåret og der er brugt 82 %,
så det ser fint ud. Det eneste er Søften fritidscenter, der kommer i underskud p. gr. af
udgifter i forbindelse med langtidssygdom, så der overføres 150.000 kr. fra USK til
Søften.

5. Klubbygning i Hadsten
Der er nu valgt rådgiverfirma og der er planlagt 4 byggemøder indtil videre. Firmaet
blev enstemmigt valgt. Det ville være en god idé at få rådgiverne med rundt og se på
nogle ungdomsklubber, så de ved, hvad vi er for nogen.
6. Mødeplanlægning samt udkast til årshjul.
Vedhæftede årshjul for 2021 blev vedtaget. Ungdomsskolekonference i Brædstrup er
dog aflyst, men John havde en masse gode forslag til hvordan vi kan lave vores
egen. Tidspunkt er p. gr. af Corona ikke til at planlægge endnu.

7. Eventuelt.
Det er vanskeligt for forældrene at indmelde sine børn og unge korrekt i Thorsø og i
Ulstrup og generelt svært at indmelde unge i fritidsklubberne i
pladsanvisningssystemet. Palle har gjort skolechefen opmærksom på dette så nu
bliver der set på det.
Vi holder øje med om skole-fritidsklubberne i Hadsten bliver evalueret til august
2021. Ligesom evaluering af klubtilbuddet i hhv. Thorsø og Hadbjerg ligeledes skal
evalueres, som tidligere politisk besluttet.
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