Indkaldelse til møde i Skolebestyrelsen

Dato:

Torsdag den 7. juni 2018

Tid:

kl. 17.30 – 19.30

Sted:

UngFredericia

Deltager:

Morten Pedersen, Ole Steen Hansen, Pernelle Jensen, Niklas Andersen (Handi
caprådet), Nils Jørgensen, Tina Sandbæk (forældrerep.), Tine Mortensen, Rikke
Lundsgaard, Tommy Bøgh Nysum (Ungemiljø), John F. Winther (Ungdomsskolerep.), Nike Sørensen (Ungebyråd), Peter Lomholt (Ungebyråd), Søren Pedersen og Victor Rand (elevråd).

Dagsorden
1.

Velkomst

2.
Skoleårets planlægning
Dette skoleår lakker mod enden, eleverne er i fuld gang med de mundtlige prøver og karaktererne for
de skriftlige prøver er så småt ved at tikke ind.
Vi kan ikke sige så meget om, hvordan vores elever klarer sig. Vi mangler stadig en del skriftlige karakterer, og er kun lige gået i gang med de mundtlige prøver. Dog er der kun få elever, der ikke har bestået skriftlig dansk eller skriftlig matematik,
Vi er lige nu ved at lægge sidste hånd på værket i forhold til elevernes trivsels-undersøgelse.
Planlægningen af næste skoleår er godt i gang, fagfordelingen er på plads og skemalægningen ved at
falde i hak.
Vi har afsluttet de fleste elevsamtaler, mangler kun en opsamlingsrunde.
Tine har mødt alle elever og deres forældre sammen med en af linjelærerne - Vi har nu et overblik
over, hvilke elever vi får til næste år. Der er p.t. 82 elever tilmeldt UF næste skoleår.
En del af de elever, der starter i 10. klasse efter sommerferien, kommer fra specialklasser eller særlige
tilrettelagte forløb, hvor de har haft ekstra støtte. I denne forbindelse bliver der fra personalet spurgt
ind til, hvorfor der ikke følger ekstra støtte med til eleverne i 10. klasse, hvis der har været tildelt støttetimer til eleverne i 9. klasse.
3.
Kvalitetsrapport
Kvalitetsrapporten, der blev debatteret på sidste bestyrelsesmøde uddeles.
Vedlagt som bilag

4.
Ungdomsskolen
UngFredericia
Det er sæson for nye tiltag i ungdomsskolen. Crossfit, parkour og Lyng Rollespil er i fuld
gang.
Mosegårdsvej 2D
DK-7000 Fredericia
Tlf. 72 10 56 90
ungfredericia@fredericia.dk
www.ungfredericia.dk

Der er stadig stor interesse for knallertundervisningen, og der er godt fyldt op på alle hold.
UngFredericia planlægger forskellige aktiviteter for de unge hen over sommeren.
5.
Ungemiljøer
Der er travlt i ungemiljøerne. Medarbejderne patruljerer nu også på stranden, for at forebygge problemer. En mindre gruppe elever er bortvist fra ungemiljøerne og ”flyder” lidt rundt i byen.
Stor ros til arrangementet omkring sidste skoledag, hvor 600 unge kiggede forbi Ungdommens Hus.
6.
10. klasse
10’ende arbejder med et nyt set-up i forhold til klassedelingen. Der skal i højere grad fokus på elevernes indbyrdes relationer når klasserne dannes.
Der arbejdes med et øget fokus på fravær i det kommende skoleår.
7.
Økonomi.
Bilag vedlagt.
8.
Bænken til banen.
Der præsenteres en lille film om projektet ”Bænken til banen”, et kommunalt projekt startet op af
UngFredericia, hvor elever 2 gange om ugen træner hos FC Fredericia.
9.
Talentarbejde.
UngFredericia arbejder på at udvide tilbuddet af forskellige talentprojekter til skoleåret 2018/2019.
10. Bordet rundt.
Der påpeges, at den udsendte mail fra Børne- og Skoleudvalget skal ignoreres, idet skolebestyrelsen på
UngFredericia hører under uddannelsesudvalget.
Morten Pedersen udtaler, at han meget gerne vil inviteres til de forskellige arrangementer, der afholdes i UngFredericias regi.
11. Senere indkomne.
Forslag til møder i skolebestyrelsen UngFredericia i skoleåret 2018/2019
18.09.2018
12.11.2018
20.02.2019
09.04.2019
12.06.2019
12. Evt.
Intet

2

