SEKRETARIATSKOORDINATOR
Birgitte Leding Skøtt | Mobil: 41 91 32 33 | e-mail bls@jammerbugt.dk

Brovst, 23.05.2018

Mødegruppe:

Ungdomsskolebestyrelsen

Mødested:

Kirkegade 2, 9460 Brovst

Mødedato:

Onsdag den 16. maj 2018

Mødetidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.00

Mødedeltagere:

Kjeld Hedegård Nielsen, Michael Borg, Pernille
Hovaldt, Thea Kristiane Rasmussen, Emilie Winde,
Rie Hovalt Andreasen, Henrik Christensen, Christian
Bols, Susanne Larsen Kristiansen og Birgitte Leding
Skøtt
Kiki Bach, Katrine Ørvad Jensen

Afbud:

REFERAT
1) Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at dagsordenen godkendes.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Godkendt.

2) Status på Jammerbugt Ungdomsskole
Orienteringspunkter:
Der gives fra politisk side en status på relevante beslutninger for Ungdomsskolen.
Ungdomsskolelederen giver en status på Ungdomsskolen, og Ungerådsformanden giver
status på sit område.
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Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
Umiddelbart ingen.
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at status tages til efterretning.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Status taget til efterretning.

3) Antimobbestrategi
Sagsfremstilling:
I løbet af vinter/forår 2018 har Ungdomsskolens medarbejdere udarbejdet en
antimobbestrategi gældende for hele Ungdomsskolen. Denne er godkendt i MED-udvalget
og mangler nu at blive godkendt i bestyrelsen.
Ungdomsskolelederen vil orientere om processen samt dykke ned i vigtige punkter i
strategien.
Antimobbestrategien medsendes som bilag til dagsordenen.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
Ingen.
Indstilling:
Det anbefales, at Ungdomsskolebestyrelsen godkender antimobbestrategien.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Vigtigt at de unge inddrages i udmøntningen af strategien. Deres forståelse for strategien
er et vigtigt element for, at den kan realiseres.
Der bør være et større fokus på selve handleplanen i strategien – hvad gør
Ungdomsskolen konkret, hvis der opleves mobning fx. Denne del tænkes ind i ”step 2”, når
antimobbestrategien tages på ny. Meningen med strategien er at den evalueres løbende.
Antimobbestrategien godkendes – og ovennævnte input tages med i det videre arbejde.
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4) Fritidsområdet fremover
Sagsfremstilling:
På baggrund af evalueringsrapporten af Ny Fritid fra foråret 2017 ønsker Ungdomsskolen
at sætte særlig fokus på fritidsområdet og skabe nye aktiviteter for kommunens unge, med
særlig udgangspunkt i naturen i Jammerbugt. Dette fokus er med i Ungdomsskolens
skoleudviklingsplan.
Ungdomsskolen vil øge de unges muligheder for en større palette af tilbud og sætte alle
de muligheder i spil, som Ungdomsskolen giver mulighed for gennem personalets
forskellige fagligheder.
Den nedgang, som Ungdomsskolen har konstateret af unge i ungdomsklubmiljøerne, vil
der blive sat fokus på, så miljøerne igen bliver attraktive for kommunens unge.
Ungdomsskolelederen præsenterer et oplæg til fritidsområdet.
Evaluering af Ny Fritid medsendes som bilag til dagsordenen til orientering.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
Afhængig af input til drøftelsen.
Indstilling:
Det anbefales, at Ungdomsskolebestyrelsen drøfter ungdomsskolelederens oplæg samt
giver input til det videre arbejde.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Det er vigtigt at kunne skelne mellem klub for de yngre unge og de ældre. Succesen i
Biersted med opdelte dage mellem yngre og ældre skal indtænkes i klubstrukturen
fremadrettet. Opdelingen er også indtænkt i det nye ungehus i Pandrup.
Generelt skal rammerne for klubvirksomhed være i orden. Lige nu er nogle af klubberne i
mørke kældre, hvilket ikke virker tillokkende og attraktive for de unge.
En mulighed er at benytte de tomme tandlægeklinikker i Saltum og Skovsgaard til
klubvirksomhed. Kjeld vil går videre med dette.
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Enighed i bestyrelsen om at Ungdomsskolen skal have tilbud til de unge, som rækker ud
over både kommune- og landegrænser. Der er vigtig læring for unge i at tage på
kultur/demokratiture samt på skitur.
Traktorundervisning i Ungdomsskolen udgår fremover, da søgningen til det er for
beskedent. Der henvises fremover til kørelærere.
Unge med fx diagnoser, som kommer i Ungdomsskolens klubber, bør have støtteperson
el.lign. med. På samme vis som i skolen. Michael følger op på, hvorvidt det kan lade sig
gøre. Ligeledes kan det undersøges, om der stadig er et mentorkorps af unge over 18 år,
som kunne tænkes ind i denne sammenhæng.
En tanke fremover kunne være at der laves et specifikt tilbud til unge med større behov i
Ungdomsskolen.

5) Økonomi & budget
Sagsfremstilling:
Årsregnskabet ender i et overskud på 984.000
Overskuddet skyldes primært, at der i ca. et halvt år har været to ubesatte lederstilling i
Ungdomsskolen samt to ansættelser i fritidsområdet, der ikke var besat.
Der er fra maj ansat en ekstra klubmedarbejder, og stillingen som friluftsmedarbejder er
opslået.
Kvartalsopfølgning på 1. kvartal viser en forbrugsprocent på 33,4
Vi har endnu ikke modtaget betaling fra KUUNO-samarbejdet og valgfag fra skolerne.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
Afhængig af drøftelserne på mødet.
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at regnskabet for 2017 og 1. kvartalsrapport tages til
efterretning.
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Hovedsynspunkt og beslutning:
Taget til efterretning.

6) Rundtur i Ungdomsskolen
Sagsfremstilling:
Formanden for Ungdomsskolebestyrelsen har et ønske om, at Ungdomsskolebestyrelsens
medlemmer tager på en rundtur i Ungdomsskolen og besøger de forskellige lokationer.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
Umiddelbart ingen.
Indstilling:
Det anbefales, at Ungdomsskolebestyrelsen vælges en dato for denne rundtur.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Mandag den 20. august fra kl. 17.00 afholdes rundturen. Vi slutter på Fjerritslev Skole,
hvor der er indbudt til aftensmad ☺
Der udsendes en køreplan for turen i august.

7) Evt.
Pernille orienterede om Coding Pirates. Det kunne være interessant at få Ungdomsskolen
involveret mere i det på Fjerritslev Skole.
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