UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Mødedag og dato:

Mandag den 18. juni 2018

Afbud fra:

John B

Fraværende:

Sisse

Mødedeltagere:

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

1. Aftensmad i Restauranten og derefter rundvisning på Havnen

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt
3. Siden sidst i Ungdomsskolen.
Leder Bonny i Søften Fritidscenter er sygemeldt indtil efter sommerferien. Lars
Berthelsen, tidligere leder i Rønbæk, er ansat i perioden. Kontormedarbejder Mette
Christensen går på efterløn til sommerferien. Mandag d. 25. juni holdes samtaler
med 4 ansøgere til stillingen. Ungdomsskoleprogrammet et snart klar til trykning –
husstandsomdeles efter sommerferien. USK holder Sejler-Summer-Camp i uge 27
på sejlcenteret med 37 unge. Formand for Børn- og skoleudvalget Birgit Lihn og
skolechef Anne Gammelgaard Lybecker inviteres til at kigge forbi. USK afholder
arrangement på sejlcenteret for skoleledelserne i Favrskov d. 24. august og for
Børne- og skoleudvalget d. 6. sep. I kommende skoleår har skoler og friskoler købt
Adventure-arrangementer, så vi nu kører dem 3 dage om ugen i stedet for 2 i dette
skoleår. Der arbejdes stadig på vand-problemerne på motorbanen i Søften.
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4. Økonomistatus.
Forbruget indtil nu ser fornuftigt ud.

5. Klubtilbud i Hadsten.
Forslag fra Børne- og skoleudvalget til Byrådets møde i august om en helt ny
klubstruktur i Hadsten blev drøftet. Ungdomsskolebestyrelsens holdning er fortsat at
et centralt fritids- og ungdomsklubtilbud er det bedste for børnene og de unge i
Hadsten området.
Bestyrelsen afventer den endelige tekst til Byrådsmødet. Hvis vi skal sende
høringssvar inden da, bliver der evt. indkaldt til ekstra bestyrelsesmøde. Palle sender
Byrådsdagsordenen på mail, så snart den er offentlig.

6. SSP Årsrapport 2017.
SSP årsrapporten blev drøftet og Bestyrelsen er især glade for, at der kommer øget
fokus på piger og på angst og over at kriminalitetsstatistikken for unge i Favrskov er
rimelig god.

7. Eventuelt.
Næste møde er d. 19. september i Hadsten og derefter d. 24. oktober i Søften
fritidscenter og d. 10. december i Hinnerup fritidscenter.
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