Skolebestyrelsesmøde UngFredericia
Dato:

onsdag d. 12. juni 2019

Tid:

kl. 17.30 – 20.00 med spisning

Sted:

UngFredericia

Deltager:

Morten Pedersen, Pernelle Jensen, Heidi Bernhard Rasmussen (forældrerep.),
Tine Mortensen, Rikke Lundsgaard, Thomas Zederkof (Ungemiljø), Søren Pedersen, Cecilie Roed Schultz.

Afbud fra:

Niklas Andersen (Handicaprådet), John F. Winther (Ungdomsskolerep.), Nils
Jørgensen, Viktor Gerdes (Ungebyråd), Toni Radu (Ungebyråd), Anne Katrine
Andersen (elevråd), Karoline Hansen (elevråd).

Referat

0. Godkendelse af sidste mødes referat
Referatet godkendes uden bemærkninger.
1. Skoleårets planlægning 2019/2020 med elevtal og planer.
90 elever er tilmeldt 10. klasse på UngFredericia i skoleåret 2019/20.
Alle 90 elever har haft 10’ende UngFredericia som deres første ønske. Der er første optagelsesprøver på ungdomsuddannelserne på fredag og anden runde i begyndelsen af august. Herefter ser vi med spænding på, hvor mange elever der finder vej til UngFredericia.
Der vil jo antageligt være nogle elever, der ikke består optagelsesprøven eller som ikke opnår de påkrævede karakterer/karaktergennemsnit.
En stor del af næste skoleårs elever har nu været til indskrivningssamtale, og der er fuld tilfredshed at spore hos både elever og forældre i forhold til det nye set-up og de nye fag, der
bliver kendetegnende for 10’ende UngFredericia næste skoleår.
Et samarbejde i forhold til lokale virksomheder er kommet på plads. Alle elever bliver i næste skoleår involveret i projekt ”Industrien som karrierevej” og de involverede virksomheder er Amstrup Skilte, Arla, Etcas Automation, Wiggers & Klement, DB Cargo, Dan-gødning
samt ØSG.

Et nyt samarbejde med erhvervsuddannelserne i Fredericia, EUD-Lillebælt, IBC samt SOSUskolen er også kommet i hus og starter op til skoleåret 2019/2020. Der planlægges et fagligt forløb for alle 10. klasses elever i december, januar måned, hvor eleverne får mulighed
for at stifte nærmere bekendtskab med de forskellige erhvervsuddannelser ud fra et mere
fagligt specifikt undervisningsforløb.
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2. Økonomi
Skolens nuværende budget fremlægges. Vi har d.d. et forbrug på 42%, hvilket passer fint
overens med tidspunktet på året.
3. Personalesituation
Vi arbejder p.t. med 6 fuldtidslærere samt Tine som deltid lærer og deltid konstitueret afdelingsskoleleder. Vi håber desuden at kunne opslå en lærerstilling samt en pædagogstilling pr. 1. august 2019.
Konstitueringen af vores afdelingsskoleleder, der her stået på siden 1. marts 2018, blev debatteret bordet rundt, og en enig bestyrelse anbefaler et stillingsopslag, nu hvor der er politisk enighed om et kommunalt tilbud, sammenholdt med stigende elevtal.
TR påpeger nødvendigheden at stabil ledelseskraft i det kommende skoleår.
4. Nyt 10. klassestilbud i samarbejde med erhvervsskolerne
Et ekstra 10. klasses tilbud bliver fra skoleåret 2020/21 udbudt af erhvervsuddannelserne.
Holdet skal have base på IBC, og samtidig skal eleverne have valgfag på de forskellige erhvervsuddannelser. Man håber igennem dette tilbud at få fat i elever som normalt ikke
vælger at gå i 10. klasse, eller elever som tidligere har valgt at på efterskoler og privatskoler, men som med dette tilbud får mulighed for at afprøve erhvervsuddannelsesvejen.
5. Ungemiljøer/ Ungdomsskole
Der er stadig god søgning til ungemiljøerne og pædagogerne fornemmer at have godt fat i
de unge. Der er samtidig godt gang i bookningerne af samarbejdsøvelser m.m. på Naturbasen på Trelde Næs.
Der stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt ungemiljøerne til næste år kunne lave ”konfirmations-ture” for de ny-udklækkede konfirmander.
6. Translokation
Torsdag d. 27. juni fra 17-19 tager vi afsked med vores elever og deres forældre og takker
for et godt og spændende skoleår.
7. Bordet rundt
Der er fuld gang i de mundtlige prøver og karaktererne for de skriftlige tikker stille ind. Alt
forløber planmæssigt, og størstedelen af vores elever har valgt at gå til FP10-prøven i både
engelsk, dansk og matematik. Kun ganske få elever vælger at gå til FP9-prøven for herved
at forbedre deres 9. klasses gennemsnit eller for at bestå deres 9. klasses prøve.
8. Senere indkomne
Intet.
9. Evt.
Forslag til datoer for skolebestyrelsesmøder i næste skoleår.
19/9, 12/11, 3/4, 13/6. Evt. 29/1 i reserve til budget 2020.
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