Unge- og Kulturcenterets bestyrelsesmøde
mandag den 16. sep. 2019, Kl. 17.00 – 19.30
i UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk
Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:
Frederik Germann
Kirsten A. Lauritsen
Rolf Møller Hansen
Sanne Falther Svankilde
Per Rudbeck
Lone Koefoed
Lars Schytt Larsen
Victoria Eriksen
Hamza Zamann

Byrådsmedlem – Formand
Byrådsmedlem - Næstformand
Organisationerne
Forældrerepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Foreningerne
Elevrepræsentant
Elevrepræsentant

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
Ulrich Mehr

Leder af Unge- og Kulturcentret

Fraværende:
Hamza Zamann, Victoria Eriksen

Referat:
1. Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden, samt punkter til eventuelt
- Referat godkendt
- Punkter til eventuelt
o Dialogmøde
o Bekymring fra forældre/elev
2. Information fra formanden
- Møde med Søren Brink, Havnefoged
o Det har endnu ikke været muligt at finde en dato for møde – Søren Brink
vender snarest tilbage med mulig dato.
- Ulrich
o Ulrich er kommet godt i gang. Vi har fået en god leder.
3. Information fra ledelsen:
- Status vedr. ansættelse af pædagogisk leder
o Der har været afholdt møde med personalet om situationen. Medarbejderne er
blevet bedt om at melde ind, hvor de kan hjælpe, indtil ny leder ansættes pr.
1/1-20.
- Oplæg til stillingsopslag
o Det tidligere stillingsopslag er blevet tilrettet, således det er tydeligere at se
hvilken profil vi ønsker.
4. Ungerådet - nyt fra
- Udgår – ingen mødt op
5. Ti’eren
- Behov for vikarer

o

Tieren er sårbar, når der er sygdom. Tidligere kunne lærerne dække for
hinanden, men da eleverne nu er spredt ud på 3 matrikler (Gymnasiet,
Elevatorfabrikken og UKC) + efter den sidste sparerunde er dette ikke
længere muligt.
Bestyrelsen ønsker at Tieren skal være en skole hvor ”alle” ønsker at gå. Vi
har derfor behov for at finde en varig løsning på en holdbar vikardækning.
Ulrich har fået input til mulige løsninger

6. Tema-aften i UKC
- Oplæg v. Frederik
o Der er afholdt møde med ordblindenetværket, da bestyrelsen ønsker at
bidrage til, at flere bliver opmærksomme på hvilken hjælp der kan fås, hvis
man lider af dysleksi. Vi afholder derfor en temaaften i indeværende år, hvor
alle borgere i kommunen, har mulighed for at komme. Dato følger snarest.
Til næste år, kan vi måske tænke ind at oprette et ordblindehold.
7. Birgits reception, torsdag d. 26. sep. Kl. 14-17
o Erhvervslinien i Tieren kan måske være behjælpelig med at stå for
traktementet.
o Der bliver købt en fælles gave fra bestyrelsen. Ulrich sørger for det videre.
8. Olliestedet
- Hvorledes forholder vi os til eksterne foreninger i UKC’s lokaler, herunder
retningslinjer for eksterne bruger.
o Da Olliestedet i sin tid blev oprettet, var det ment som et sted for de unge i
kommunen. Og det ønsker vi fortsat det skal være. Olliestedet kan på sigt,
måske også benyttes til droneflyvning og fjernstyrede biler.
-

Aldersgrænser for brug af Olliestedet?
o Der blev diskuteret livligt om fordele og ulemper ved at indføre en
aldersgrænse. Punktet tages op igen på næste møde.

9. Høringssvar uge 43
- Budget
o Slut uge 41 får vi borgmesterens bud på et nyt budget. Frist for høringssvar er
den 24/10-19. Vi mødes til budgetmøde den 21/10 og til udarbejdelse af
høringssvar den 22/10. Ulrich sørger for mødeindkaldelser.
10. Eventuelt
- Dialogmøde
o Der afholdes dialogmøde m/udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den
23/1-20 kl. 17.30 til 20.00. Ulrich sørger for mødeindkaldelse.
- Bekymring fra forældre/elev
o Rolf har modtaget en henvendelse fra en forælder, hvis datter på 14 år er
bekymret for at komme i UKC. Bekymringen går på, at det ser ud som om,
der bliver solgt euforiserende stoffer både ude og inde. Medarbejderne er
meget opmærksomme på dette. Og der er 0 tolerance.
Næste møde: Tirsdag d. 12. november kl. 17.00 – 19.30.

