Referat skolebestyrelsesmøde
Dato:

Tirsdag den 18. september 2018

Tid:

kl. 17.30 – 20.00

Sted:

UngFredericia

Deltager:

Morten Pedersen, Niklas Andersen (Handicaprådet), Heidi Bernhard
Rasmussen (forældrerep.), Tine Mortensen, Rikke Lundsgaard, Thomas
Zederkof (Ungemiljø), John F. Winther (Ungdomsskolerep.) og Søren
Pedersen

Afbud fra:

Nils Jørgensen, Pernelle Jensen, Nike Sørensen, Peter Lomholt, Cecilie
Roed Schultz.
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Referat fra sidste møde godkendes uden
bemærkninger.
D. 13. august var der 85 elever indskrevet på
UngFredericia, men siden er elever kommet til fra
ungdomsuddannelser, efterskoler m.m.
Vi er i dag 91 elever fordelt på 4 klasser og 6
kontakthold.
Information om det kommunale budget for 20192022 og om UngFredericias høringssvar til
budgettet.
I forbindelse hermed blev der stillet spørgsmål til,
hvorvidt der følger ressourcer med de elever, der
kommer fra specialtilbud.
Én medarbejder blev forflyttet pr. 1. august 2018.
UngFredericias økonomi ser fornuftig ud, og
forbruget passer med den andel af året, der er
gået.
Der påbegyndes et forløb med at nytænke
strukturen på UngFredericia og i højere grad
målrette forløbet til de unge, der i dag søger 10.
klasse.
Information om de positive resultater der blev
opnået på UngFredericia sidste år.
Ungemiljøerne: Thomas informerer om nye tiltag i
ungemiljøerne.
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Bordet rundt
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Senere indkomne
Evt.

10’ende: Der er i år ekstra fokus på elevernes
fravær og første runde af fraværssamtaler med
både elever og forældre er påbegyndt.
Ungdomsskolen: Opstart af hold i bl.a. motorlære,
sy-værksted.
Knallertlærerne er bekymrede over tal der viser,
at ca. 40 % af de knallertkørere der bliver stoppet
af politiet i Fredericia er påvirket af stoffer.
Debat om hvor de unge holder til i fritiden, om
alkohol og rygning blandt de unge og om hvordan
vi som professionelle og forældre kan og skal
påvirke dem.
Ingen bemærkninger

