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1. Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 1

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller, at dagsorden godkendes

Beslutning
Dagsorden godkendt

2. Gensidig orientering
Sagsnr.: 2

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Gensidig orientering
- Ændring af åbningstid for ungdomsklubben på Byskovvej

Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
- Orientering om brev sendt fra ungdomsskolens bestyrelse til Kultur og fritid (Susanne Docherty)
ang. tildeling af idrætstid i kommunens haller, Brev og svar uddelt på mødet. Kst. usk-leder blev
bedt om, at kontakte uddannelsesdirektøren for at få svar på, hvilken fordelingsprocedure der ligger til grund for tildeling af idrætstid i haller i kommunen for skoler, endeligt svar tilgår bestyrelsen.
- Orientering om fraflytning af Ndr. Ringgade 59 i Slagelse.
- Orientering om mulig opgave mht. "drop-out-elever".
- Orientering om den nye bestyrelse som snart er på plads, undtagen fsv. angår elever og medarbejderrepræsentanter, der først vælges i det nye skoleår.
- Ungdomsklubbens åbningstider på Byskovvej ændres, således at der er åbent mandag til torsdag kl.
18.00 - 22.00, og derudover et antal fredagsaftener i løbet af sæsonen. Dette for at lave et mere aktivitetsmættet liv i klubben på de øvrige åbningsdage.
- Fritidsklubbens (på Byskovvej) "normering hæves efter aftale med pladsanvisningen fra 45 til 50 børn.
- Kort orientering om status på turnusanalyse for daginstitutionsområdet.
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3. Budget 2012
Sagsnr.: 3

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Budget 2012
Økonomirapport pr. 11. juni 2012 vedlagt

Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller at rapporten tages til efterretning

Beslutning
Rapport taget til efterretning. Orientering om forbrug % på personale og telefon ønskes specificeret
i referatet:

Orientering om forbrugsprocent på:
Personale 72%:
Dette skyldes at lederløn for ledere i fritidsskolen fejlagtigt er trukket fra denne konto. Beløb
vil blive omposteret og fremover vil lederløn blive trukket fra lønkonto under Fritidsskolen.
Telefon 80%:
Fejlagtigt var der trukket beløb vedrørende indkøb af telefoner, dette er omposteret og budgettal er opjusteret med kr. 10.000. Budgettal for forsikringer er nedjusteret med kr. 10.000,
idet kommunen fejlagtigt havde trukket for stort et beløb til ungdomsskolens forsikringer,
hvorfor det tidligere udgiftsniveau er faldet.
Bilag

Rapport med bruttobudget vedlagt

4. Nyt fra Elevrådet
Sagsnr.: 4

Kompetence: Ungdomsskolebestyrelsen

Åben sag

Sagens indhold
Nyt fra elevrådet
Repræsentanterne orienterer om elevrådets arbejde.
Eventuel fremlæggelse af punkter til beslutning, som vil blive fremlagt ved mødets start.
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Indstilling
Kst. Ungdomsskoleleder indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orientering om "fælles" elevrådsmøde den 12/6-2012, hvor kun 5 unge mødte op grundet afgangsprøver m.v. Ledelsen kontakter skoleledere og kontaktlærere for elevråd mhp. at få startet samarbejde op i august 2012.
Bilag
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