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J.NR.

-

SAGSID.

INITIALER JAL

ÅBEN SAG

Budget 2019 – forbrugsprocent på 96 og mindreforbruget på kr. 378.756 søges overført til
budgetår 2020

Orientering v/JAL, tilretninger fra økonomiafd. ændrer mindreforbruget til kr. 503.000 hvoraf 5% kan
overføres til 2020 svarende til 482.000. 21.000 føres tilbage til centeret.
-

Det intensive læringsforløb Camp9 er afviklet

Orientering v/JAL, 25 elever afsted – 16 gengangere. Stor udvikling på det sociale plan, mangler data
på langvarig effekt. Fokus på styrkelse af tilbagelevering til skolerne samt lærerbesøg på Campen.
-

Tanker om en ordblinde camp i samarbejde med Ungdomsskoleforeningen, center for børn og
læring og en lokal folkeskole

Orientering v/JAL, USK søger Egmontfonden om at være med i Ordblindecamp for 6., 7., 8.,
klassetrin på 1-2 udvalgte skoler. Afholdes skoleåret 20/21. 3 uger afholdes 1 uge af gangen.
-

LAN på Nordbyskolen januar 2020

Orientering v/JAL, ca. 100 deltagere. God feedback.
-

Januarkurset 2020

Orientering v/JAL, ca. 80 deltagere. Foredragsholder og mød din samarbejdspartner stor succes.
Fremadrettet rykkes kurset til august – gerne med aktiviteter for medarbejerne, biomøde rykkes til
januar.
-

Aflyste ture og rejse (Isaberg og Østrig)

Orientering v/JAL, For få tilmeldinger.
-

Lokaler HU, opkvalificering godkendt af ECG (Ejendomscentret)

Orientering v/JAL, Bruger af egen ramme til forbedringer af toiletforhold. Forberedelseslokaler på 1.
sal i grå bygning er ved at være klar til brug.
-

Klubleder og GUC

Orientering v/JAL.
-

De overordnede indsatser; pædagogisk rød tråd og bæredygtig udvikling

Orientering v/JAL, afholdt 2 møder i LFFKK. Yderligere 2 møder afholdes i foråret 2020, god respons
fra medarbejdere. Bæredygtighed i fokus, der købes ikke plastposer i klubbener mere, farveprint
minimeres, 2 el-knallerter indkøbt, undersøger om mulighed for skift til grønnere brændstof. New
York tur skal give vidensdeling om bæredygtig udvikling. 2 udvekslingsture til Rostock marts/april.
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Eventuelt:
-

Dialog med Lolland Ungdomsskole vedr. samarbejde

Orientering v/JAL, mødes med ny leder Claus Kloster d. 31.1.20. Samarbejder allerede om Paris 2020
og Fulton 2020. Gerne udforske flere muligheder.
Næste møde:
-

Onsdag den 25. marts klokken 19.00

JAL foreslår bestyrelsen går på besøg i HU-klassens lokaler til næste møde. Formanden foreslås at
fremtidige møder kan afholdes på andre af USK’s adresser hvor der evt. er aktivitet mens mødet
afholdes.

