Skolebestyrelsesmøde
Dato:

Torsdag d. 19. september 2019

Tid:

kl. 17.30 – 19.30

Sted:

UngFredericia

Deltager:

Morten Pedersen, Pernelle Jensen, Niklas Andersen (Handicaprådet), Nils Jørgensen, Tine Mortensen, Michael Winther, Thomas Zederkof (Ungemiljø), Søren Pedersen, Lizette Larsen(elevråd).

Afbud:

Cecilie Roed Schultz, Sarah Hermann (elevråd), Toni Radu (Ungebyråd), Viktor
Gerdes (Ungebyråd)

Referat
0. Velkomst
1. Godkendelse af sidste mødes referat.
Referatet godkendes uden bemærkninger
2. Orientering om det nye skoleår.
Vi er kommet godt i gang. Vi har p.t. 104 elever indskrevet i 10. klasse, fordelt på 4 klasser.
Klasserne blev dannet efter 2 ugers introforløb og fokus var at få lavet klasser, hvor eleverne kunne trives både fagligt og socialt.
Nye valgfag/fagpakker er blevet rigtig godt modtaget, der er rigtig god søgning til i særdeleshed de faglige boost-forløb.
Der har ikke været ret megen udskiftning i elevgruppen i opstartsperioden, kun et par elever er blevet hjulpet videre til andre skoleforløb. Vi modtager løbende nye elever.
Det er en flok søde, forventningsfulde unge mennesker, der har klaret opstarten flot.
3. Faglig progression.
Kort gennemgang af de de positive resultater der blev opnået på UngFredericia sidste år.
4. Personalesituation.
Der er i skoleåret 2019/20 indskrevet to elever, der er tildelt ekstra støtte. Vi har ansat
pædagog Marianne Weng samt lærer Iryna Kharkova til at løse denne opgave skoleåret ud.
Johan Løndorf har opsagt sin stilling pr. 30. september, vi er netop nu ude med et stillingsopslag.
5. Økonomi.
Kort gennemgang af budget. Forbrugsprocenten svarer fint til den andel af året, der er gået. Der er fortsat ingen afklaring på, hvornår vores indefrossede midler bliver frigjort.
Debat omkring 10-pro, det nye tiltag fra erhvervsuddannelserne.
6. Budget 2020
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7. Skolerejse.
Skolen tager på skolerejse til Barcelona fra d. 21. oktober til 25. oktober. Der er stor tilslutning, og der bliver truffet særlige aftaler omkring alternative forløb for de elever, der ikke
ønsker at deltage.
8. Kommende møder: 12/11, 25/3, 9/6
9. Bordet rundt
Nyt fra ungemiljøerne, hvor man er i fuld gang med at indlemme de nye 7. klasser i ungemiljøerne. Der har været godt gang i arrangementerne på Trelde Næs, og der arbejdes løbende med at udarbejde nye forløb, så eleverne kan få nye oplevelser, når de kommer til
Trelde.
Indbydelse til gennemgang af temperaturmåling i FIC d. 26. september.
10. Senere indkomne
Intet
11. Evt.
Vi undersøger muligheden for at fortsætte med skoleintra skoleåret ud, for at undgå skift
af kommunikationsplatform midt i et skoleår.
Bestyrelsen indkaldes til udarbejdelse af et høringssvar tirsdag den 2. oktober kl. 14.45
Pernelle Jensen og Cecilie Rod deltager ikke i udarbejdelsen af høringssvaret.
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