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Dragør Kommune
Ungdomsskolebestyrelsen
Referat.
Møde i ungdomsskolebestyrelsen d. 10. juni 2014
kl. 17.00 – 19.00 på Ungdomsskolen, Kirkevej 8.
Der serveres let anretning til mødet.

Afbud modtages på ungdomsskole@dragoer.dk
Eller tlf. 29 64 52 08

Mødedeltagere:
Peter Læssøe (T)
Pernille Lundqvist (A)
Klaus Andresen(C)
Vakant (DA)
Frank Vid Stein (LO)
Pernille Stockfleth (Medarbejderrep.)
Vakant (Folkeoplysningsudvalget), ej torsdag.
Mathias Markussen (Ungerådsformand)
Jonas Brock-Hanash (Ungerådsnæstformand)
Christoffer Søe (Skoleleder)
Vakant (Skolechef)

Fremmødt:
OK
Afbud
OK
OK
Afbud
OK
OK
OK
Deltager kun ved speciel invitation.

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat + dagsorden

Begge godkendt.

2. Meddelelser.
3. Præsentation af den nye friluftsvejleder.

Ungdomsskolen har ansat Jens Teglers fra 1/2
2015. Han skal først have sin uddannelse færdig.
Kay Polaniok bliver ansat 6 mdr. i tidsbegrænset
stilling fra 1/8 til 31/1.

4. Skolereformen - arbejdsopgaver

Det er uklart hvilke opgaver der skal løse i
folkeskolen. Er det fagundervisning eller
understøttende? Skal vi være der alene eller som
vejledere sammen med lærer/pædagog i klassen?
Vi arbejder på at få en skriftlig aftale med
skolelederne. PL + CS arbejder på dette.
Bestyrelsen pointerede at opstart af nye projekter
kræver tid, meget tid, derfor er det vigtigt at
vejlederne ikke bruger al deres tid på at undervise.
Der skal være tid til uforudsete opgaver og
”vikardækning”. Dvs. der er ikke afsat penge til
vikardækning, så det skal overvejes om vejlederen
skal dække egen sygdom på andet tidspunkt eller
undervisningen bare aflyses.

5. Ny sæson efterår 2014

I lyset af skolereformen. Hvilke hold/ hovedlinjer
skal der være i programmet?
Holdene blev gennemgået overordnet. Rejser blev
diskuteret med enighed om at det er vigtigt med
indhold på rejsen, ikke bare en shoppetur.
Demokratirejse i EU-regi blev anbefalet.

6. Maritimt Hus

Første spadestik er taget. Tidsplanen siger huset er
klar til oktober, vi har planlagt undervisning fra
august. Det ser ikke ud til at der er penge nok til
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”hele” huset, grundet den politiske proces henover
vinteren. Der er lavet en prioriteret plan for
udførsel. Bestyrelsen finder det problematisk at
huset muligvis ikke står klar til august. Bør
overvejes om bygningen af huset skal flyttes til
vinterperioden.
7. Ungerådet i US-bestyrelsen

Bestyrelsen skal beslutte om to elever fra ungerådet
skal have stemmeret til bestyrelsesmøderne. Dog
ikke til personsager, såsom ansættelser og
afskedigelser. Dette blev godkendt.

8. Evt + Næste møde

Næste møde er 24. juni 17-18 på US. Tema er
opfølgning på punkt 4 og 6.

