DAGSORDEN
UNGDOMSSKOLEBESTY
RELSEN 2020
DATO:
STED:
TIDSPUNKT:
FRAVÆRENDE:
AFBUD:

27. MAJ 2020
THORSENSVEJ 11, 2., NYKØBING F
19.00 – 21:00
MILAD RAJABI, CHRIS MCKAY

Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning:
Allan Gardersøe/Milad Rajabi
Thea Björklund
Inge Thelle
Bente Mølgaard
Lena Pind
Ulla Petersen (formand)
Chris McKay
Johannes Alban

udpeget af byrådet
udpeget af byrådet
medarbejderrepræsentant
medarbejderrepræsentant
CELF (særlig interesse)
UU Guldborgsund (særlig interesse)
tilforordnet fra FOU
ungdomsskoleleder

Orientering den 27. maj 2020
J.NR.

SAGSID.

INITIALER JAL

ÅBEN SAG

Vi starter, som aftalt på sidste møde, med en rundtur i Ungdomsskolens lokaler på Thorsensvej 11.
-

Budget 2020 – forventninger til året

Orientering v/JAL, aflysninger grundet Covid-19 viser lavere forbrugsprocent på nuværende tidspunkt
end tidligere år. HU1 oprettes igen til næste skoleår – vides endnu ikke om der kommer finansiering
hertil fra centeret. Forventer egenudgift til kørsel til valgfag ca. 300.000.
-

Corona og konsekvenser for driften; aflysninger, nødundervisning, klub, knallert, cross og
sommeraktiviteter

Orientering v/JAL, opnormerer aktiviteter for de unge i sommerferien. Afventer ok fra kriseberedskab
vedr. genåbning af klub, cross og knallert. Åbningsperioden i enkelte klubber forlænges.
-

Afgangsprøver, årskarakterer og dimission (den 18. juni) for heltidsundervisningens elever

Orientering v/JAL, årskarakterer indberettes i perioden 10.-15. juni. Dimission planlagt til 18. juni.
For elever der skal til optagelsesprøver sidst i juni arrangeres hjælp hertil med UU vejleder og HU
personale.
-

Ordekspressen – læringscamp for ordblinde

Orientering V/JAL, projekt over 3 uger i hhv. oktober, januar og marts med Ellekilde og Sakskøbing
skole. 2 lærere fra skolerne samt 2 lærere fra Ungdomsskolen. Finansieres hovedsageligt af Egmont
Fonden. Forventer en egenudgift ca. 35.000.
-

HU3 – sygeundervisning (status)

Orientering V/JAL, projektet en succes. Ud af 9 pladser kommer 8 elever nu i skole i samlet klasse på
Thorsensvej. Forstætter projektet med de samme 3 skoler. Ville gerne have alle skoler med men
mangler stadig svar.
-

Fritids – og valgfagsprogram 2020/2021 udsendes udelukkende digitalt

Orientering V/JAL, valgfagsprogram er sendt ud elektronisk til skolerne. Fritidsprogram afventer
udsendelse elektronisk og via AULA.
-

Heltidsundervisningen (HU1 og HU2)

Orientering V/JAL, elever kommet godt igennem skoleåret. Historik viser det er hårdt for dem at
holde fast i nye gode vaner når de starter på næste trin af deres uddannelse.
-

Januar/augustkurset den 29. august – oplægsholder, aktiviteter og socialt samvær

Orientering V/JAL

Eventuelt den 27. maj 2020
J.NR.

SAGSID.

INITIALER JAL

Eventuelt:
Introduktionsrunde afholdt for nyt medlem Thea Björklund
Næste møde:
-

Onsdag den 30. september klokken 19.00

ÅBEN SAG

