Unge- og Kulturcenterets bestyrelsesmøde
tirsdag den 11. juni 2019, Kl. 17.00 – 19.30
UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk
Mødested: UKC
Medlemmer af Ungdomsskolebestyrelsen:
Frederik Germann
Kirsten A. Lauritsen
Rolf Møller Hansen
Sanne Falther Svankilde
Per Rudbeck
Lone Koefoed
Lars Schytt Larsen
Hamza Zamann

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

Mødedeltagere uden stemmeret deltager ad hoc:
Ulrich Mehr
Birgit Danekilde

Leder af Unge- og Kulturcentret
Leder af klubberne

Ej mødt:
Simone Hansen

Elevrepræsentant

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt
Godkendt!
2. Information fra formanden
- Information om ændrede vedtægter og evt. høringssvar.
Gennemgang af de ændrede vedtægter for UKC. Der opstod spørgsmål omkring fortolkning
af visse punkter i vedtægterne, hvilket vil indgå i høringssvar.
Sanne skriver oplæg til høringssvar, UM forfatter selve høringssvar. Deadline d. 17. juli.
3. Information fra ledelsen:
- Personalenyt:
Birgit går på efterløn d. 4. oktober, afholder ferie fra medio august.
En medarbejder fortsat sygemeldt på 10. kl. Forventer at medarbejderen har en gradvis
opstart efter sommerferien.
- Status på Ungdomsskolen – aktiviteter i sommerferien:
Gennemgang v. Birgit. Der er et mindre udbud i dette år, hvilket skyldes erfaringer med
tilslutning fra sidste år, samt prioriteringer i budgettet.
- Status på Tiende klasser:
Pt. 65 elever tilmeldt. Der er stor tilmelding til 10A (TIA), pt. 14 elever. Lokaler/rammer på
elevatorfabrikken kan blive udfordret, hvormed der foreligger et afklarings- og
udviklingsområde i skoleårets start iht. elevernes behov og sammensætning.
- Status på Cairos: P-dag d. 21. juni kl. 10-14 med tilbagemelding fra Cairos. Alt
personale fra musikskolen, Tieren og klubben er indkaldt.

4. Temaaftener i UKC
- Debat om mulige temaer for unge og borgere i Halsnæs.
Bestyrelsen er positiv for konceptet, forbehold for at arrangementer udspringer af
bestyrelsens ønsker og at det er UKC som er arrangører. Der blev nævnt flere eksempler på
arrangementer: Infomøde omkring dysleksi, temaaften vedr. fritidsjob o.lign. for
praktiksteder og erhvervsdrivende, med henblik på etablering af jobbank, SSP–
arrangementer med forebyggende karakter, eks. Julius Mygind.
5. Optakt til visioner og værdier for ungekulturen Halsnæs
- Kort opstart til det kommende arbejde efter sommerferien med visioner og værdier for
UKC.
Der ligger en spændende og inddragende proces for medarbejdere, ungeråd og bestyrelsen
i det kommende skoleår. Forslag om at nedsætte et udvalg af bestyrelsesmedlemmer efter
workshop.
6. Opflg. På Regnbuen (Hundested)
Lukket punkt!
7. Eventuelt
- Sanne: Opflg. På Erhvervsskolens omdømme
- Sanne: Knager i Regnbuen. Aftale indgået med pedellen.
- Sanne: Efterspørgelse på udmelding af linjer i 10. klasse, opstartsbrev vedr. 10. klasse.
- Frederik: Bekymring omkring stigende omfang af stoffer i nattemiljøet. Dialog om indsatser,
målgruppe og tidlig indsats gennem ssp-samarbejdet.

Ref.
Således hørt og opfattet af
Ulrich Mehr

