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Brovst, 25.09.2018

Mødegruppe:

Ungdomsskolebestyrelsen

Mødested:

Ungehuset Pandrup, Lundbakvej 1A, 9490 Pandrup

Mødedato:

Mandag den 17. september 2018

Mødetidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.00

Mødedeltagere:

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

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 og vicelederen giver en status på Ungdomsskolen, og
Ungerådsformanden giver status på sit område.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
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Umiddelbart ingen.
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at status tages til efterretning.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Status taget til efterretning.

3) Den røde tråd i Ungdomsskolens klubber
Sagsfremstilling:
Efter Ungdomsskolebestyrelsens rundtur til en del af Ungdomsskolens klubber den 20.
august og åbning af Ungehuset i Pandrup den 31. august kunne det være interessant at
kaste lys på vores klubber i kommunen. Der er et fokus på at få skabt gode ungemiljøer,
der dækker de unges behov samt geografi.
Ungdomsskolen ønsker en dialog for at styrke den røde tråd, vi tilbyder med klubber i
kommunen.
Ungdomsskolelederen vil tegne et billede af størrelse og geografi for at kvalificere
dialogen.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
Afhængig af drøftelserne på mødet.
Indstilling:
Det anbefales, at Ungdomsskolebestyrelsen drøfter ungdomsskolelederens oplæg og
kommer med input.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Det blev besluttet, at på næste møde skal ungdomsskolelederen komme med oplæg om,
hvordan et lokalområde kan dækkes ind med flere åbningsdage, således at de unge kan
få klubmuligheder på flere dage. Hvis det kan nås, skal denne model prøves af inden
næste bestyrelsesmøde.
Ideen med at holde fredagsåbent i klubberne skal afprøves flere steder.
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Enighed om at PR i forhold til klubdelen skal optimeres. Huske at fortælle den gode i
historie i pressen. Relationen er vigtig i forhold til at få flere i klubberne – vi skal komme ud
i klasserne allerede i 3. klasse og fortælle om tilbuddet.

4) Puljeklubber 2018/2019
Sagsfremstilling:
Ungdomsskolebestyrelsen skal bevilge tilskud til Puljeklubber på første møde efter
sommerferien på baggrund af de indkomne ansøgninger. Samlet beløb til
Puljeklubordningen er på 200.000 kr.
Vilkår for tilskud til drift af Puljeklubber samt Oversigt over puljeklubansøgninger
medsendes dagsordenen.
Konsekvens (økonomi/personale/resurser/andet):
Afhængig af beslutninger på mødet.
Indstilling:
Ungdomsskolelederen anbefaler, at bestyrelsen drøfter samt tager stilling til de ansøgte
beløb.
Hovedsynspunkt og beslutning:
Skrivelsen ”Vilkår for tilskud til drift” skal kigges grundigt igennem og rettes til inden næste
ansøgningsrunde. Bl.a. skal der tilføjes, at der i ansøgningerne skal indgå et budget. I det
hele taget skal kravene skærpes, og Ungdomsskolen skal på tilsynsbesøg i puljeklubberne
2 gange årligt, hvilket skal fremgå i bevillingsskrivelsen til puljeklubberne.
Følgende bevillinger blev givet:
Ørebro: 15.000 kr.
Lunden: 30.000 kr.
Nørhalne: 70.000 kr.
Gjøl: 63.000 kr.
Ungdomsskolelederen tager en snak med Gjøl om at de får samme beløb tildelt som
sidste år, således at det er sammenligneligt med de andre i forhold til åbningsdage og
medlemstal.
Vi lader en pulje stå på 20.000 kr. til nye ansøgere til en november-runde. Ansøgninger til
denne runde tages der stilling til på bestyrelsesmødet 28. november.
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5) Evt.
Næste møde tager punktet op vedr. unge over 18 år og deres ønske om at have en
klub/et ’ungested’. Ungerådsrepræsentanterne kommer med et oplæg på dette til
næste møde.
Fremover skal punktet om ”godkendelse af referat” indgå på dagsordenen.
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