Referat af Skolebestyrelsen

Dato:

Mandag d. 12. november 2018

Tid:

kl. 17.30 – 20.00

Sted:

UngFredericia

Deltager:

Pernelle Jensen, Niklas Andersen (Handicaprådet), Nils Jørgensen, Tine Mortensen, Rikke Lundsgaard, Søren Pedersen, Anne Katrine Mark Andersen (Elevråd, UngFredericia), Karoline Hansen (Elevråd, UngFredericia)

Afbud:

Morten Pedersen, Heidi Bernhard Rasmussen, Thomas Zederkof, Cecilie Roed
Schultz, John F. Winther, Nike Sørensen, Peter Lomholt
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Velkomst

Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer

1

Godkendelse af sidste mødes referat

Referatet godkendes

2

Ændring af styrelsesvedtægt

Ny styrelsesvedtægt godkendes af skolebestyrelsen
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Faseopdelt 10. klasse i skoleåret
2019/2020

Skolebestyrelsen orienteres om den nye faseopdelte struktur for 10. klasse, der skal træde i kraft
fra skoleåret 2019/2020
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Økonomi

Der er p.t. forbrugt ca. 74% af budgettet for UngFredericia. En procentdel der ser særdeles fornuftig ud

5

Handleplan for fravær

Kort gennemgang af den handleplan for fravær,
der arbejdes ud fra på UngFredericia.
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MTU

Der vil i begyndelsen af det nye år være både en
temperaturmåling og en MTU.
Vi har i personalegruppen netop arbejdet med at
dele de større tilbagevendende arbejdsopgaver
imellem personalet, for på denne måde at sikre
at arbejdsfordelingen og presset ikke bliver for
stort.
UngFredericia
Mosegårdsvej 2D
DK-7000 Fredericia
Tlf. 72 10 56 90
ungfredericia@fredericia.dk
www.ungfredericia.dk
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Skolevalg 2019

Søren Pedersen orienterer om det forestående
skolevalg, hvor 10’ende, UngFredericia også er
tilmeldt.
Der kommer forskellige bud på, hvordan man på
skolen kan arbejde med at ”klæde eleverne bedst
muligt på” til at tage aktivt del i den demokratiske proces.
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Ungdomsskole og Ungemiljø

9

Bordet rundt

Der arbejdes med at strukturere de forskellige
aktiviteter på Naturbasen på Trelde Næs, således
at elever på de forskellig årgange bliver tilbudt
forskellige alderssvarende aktiviteter.
Der er desuden fokus på aktiviteterne i de Orange Haller.
Der er en p.t. en vakant pædagogstilling i ungemiljøet
Elevrepræsentanterne fra UngFrederias elevråd
kommer med et ønske om at holde en elev-fest
på skolen, hvor de må indtage alkohol. Dette kan
ikke lade sig gøre, og eleverne vil nu arbejde på
at finde et andet sted at afholde festen samt at
få nogle forældre involveret.
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Senere indkomne

11

Evt.

Intet
Intet
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