Referat Skolebestyrelsesmøde

Dato:

Onsdag d. 20. februar 2019

Tid:

kl. 17.30 – 20.00

Sted:

UngFredericia

Deltager:

Morten Pedersen, Pernelle Jensen, Niklas Andersen (Handicaprådet), Nils Jørgensen, Heidi Bernhard Rasmussen (forældrerep.), Tine Mortensen, Rikke
Lundsgaard, Thomas Zederkof (Ungemiljø), John F. Winther (Ungdomsskolerep.), Victor Gerdes Jessen (Ungebyråd), Søren Pedersen, Cecilie Roed Schultz

0. Præsentationsrunde
1. Godkendelse af sidste mødes referat
Referatet godkendes uden bemærkninger.
2. Skoleårets planlægning 2019/2020
Der er d.d. 26 elever tilmeldt 10. klasse, hvilket er flere end vi sidste år havde tilmeldt på
dette tidspunkt. Der er stor interesse for vores nye set-up, også fra elever fra Middelfart
kommune.
3. Handleplan for fravær
Der er fra skolens side fokus på fravær, og der foreligger i dag aftaler og handleplaner for
stort set alle elever, der har et højt fravær.
En rigtig stor del af de elever, der tidligere har haft højt fravær har/er i gang med at rette
op på deres fravær.
Der er løbende elevsamtaler med kontoret, UU, kontaktlærer samt forældre i forhold til
elever med et højt fravær.
4. Industrien som karrierevej
Erhvervslinjen har i løbet af skoleåret samarbejdet med flere virksomheder bl.a. DB Cargo,
Arla, Amstrup Skilte og Lego. Eleverne besøgte virksomhederne og blev herudover introduceret for de uddannelser virksomhederne tilbyder.
5. Økonomi
Kort opridsning af skolens økonomi. Samlet set gik UngFredericia ud af 2018 med et provenu på ca. 800.000 kr. hvilket bl.a. skyldes en kombination af elev-indbetalt skolerejse, der
ligger henover årsskiftet, et minimalt sygefravær samt et almindeligt mådehold i forhold til
forbrug.
6. Ungemiljøer/ personalesituationen
Ungemiljøet har p.t. en vakant stilling og endnu en vakant pædagogstilling følger, idet en
UngFredericia
pædagog har fået nyt job pr. 1/3 2019.
Mosegårdsvej 2D
DK-7000 Fredericia
Tlf. 72 10 56 90
ungfredericia@fredericia.dk
www.ungfredericia.dk

7. Ungdomsskole
Ungdomsskolen er blevet en del af projekt 24/7, et projekt for utilpassede unge fra 8. og 9.
årgang, som har svært ved at finde sig tilrette i et almindeligt skoletilbud. De unge er særligt udvalgt af Familieafdelingen.
8. Bordet rundt
Emner som Fredericia Kommunes Skolekonference d. 7. marts, sidste skoledag for 9. og 10.
klasse, indsatsområdet ”Røgfri Fremtid” og Uddannelsesudvalgets fokus på at få de unge til
at vælge en erhvervsuddannelse bliver kort vendt.
9. Senere indkomne
Ingen
10. Evt.
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