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Unge- og Kulturcenterets bestyrelsesmøde
Onsdag den 8. maj 2019, Kl. 17.00 – 19.30
Mødested: UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk
Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:
Frederik Germann
Rolf Møller Hansen
Sanne Falther Svankilde
Per Rudbeck
Lone Koefoed
Lars Schytt Larsen

Byrådsmedlem – Formand
Organisationerne
Skolebestyrelserne
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Foreningerne

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
Ulrich Mehr
Birgit Danekilde

Leder af UKC
Daglig leder af klubberne

Fraværende:
Kirsten A. Lauritsen
Simone Hansen
Hamza Zamann

Byrådsmedlem - Næstformand
Elevrepræsentant
Elevrepræsentant

Referat:
1.

Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt
Referat godkendt og dagsorden godkendt.

2.

Information fra formanden - Velkommen til Ulrich - Status på UKC
Ulrich er startet som Leder af Unge - og Kulturcentret 1. maj og vi byder ham alle
velkommen.
Formanden opfordrer bestyrelsen til at tænke tanker, knyttet op på kommunes visioner
om hvordan de tre forskellige afdelinger kan samles, så det giver en god synenergi i
huset, samt et godt tilbud til vores unge.

3.

Information fra ledelsen: - Personalenyt - Status på Ungdomsskolen – åbningstider i
sommerferien - Status på Tiende klasser
Ungdomsskoleholdene er næsten lukket ned for denne sæson, der er et hold tilbage som
arbejder med eksamenstræning.
Nu skal der arbejdes med den nye sæson. Formanden peger på at der i næste sæson
skal tilbydes hold, der er målrettet en håndværksmæssig retning.
Birgit orienterer om afviklingen af sommerferie i ungdomsklubben, hvor der i år ikke
bliver arrangeret Aktiv Sommer som tidligere år.
I år vil der være aftenåbent 3 dage om ugen, samt et mindre udbud af aktiviteter i løbet
af sommeren.
10 kl. har afviklet musical og igen i år var det en stor succes.
Der har været infomøde for de nye elever, der mødte ca. 40 elever op.
10 kl. er udfordret med sygemeldinger.
Eksamen er i gang, der bliver afholdt skriftlige prøver, i den forbindelse har der være
udfordringer med IT.
Sidste skoledag er den 29/5 og translokation er den 24/6.
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4.

Problemer i Regnbuen (Hundested) v/ Sanne Svankilde - Sure opstød fra
unge/forældre - Lukket orientering
Sanne orienterede

5.

Status på Cairos
Ulrich orienterer om at han har modtaget resultatet af Cariros interview runder.
Den videre plan er at personalegrupperne samlet til et fællesmøde hvor Cairos
præsenterer evalueringen.

6.

Eventuelt
Erhvervsskolens omdømme v/Sanne Svankilde
Sanne giver udtryk for en bekymring omkring Erhvervsskolens omdømme. Bestyrelse
drøftede på hvilken måde Unge – og Kulturcentret kunne være behjælpelig i forhold til at
få ændret dette omdømme.
Sanne påpeger at der er behov for knager i regnbuen, Birgit taler med pedellen for at få
klaret opgaven.

