Personalemøde i Ungdomsskolen
Mandag, den 18. juni 2018 kl. 17:00 – ca. 20.00.
Referat:
Status og info vedrørende Ungdomsskolen
Toke
• Organisationsdiagram – Toke gennemgik organisationsdiagrammet og beskrev kort de
mange nye opgaver Ungdomsskolen er blevet en del af.
• Nye ansatte – Pædagogisk medarbejdere – 10iCampus: Signe Johnsen – Tistrup skole:
Charlotte Bagger – Sct. Jacobi skole: Tanja Lund – Blåbjergskolen: Vakant. Kontoret:
Anette Bay er ansat i flexjob på Ungdomsskolens kontor primære opgaver opdatering af
hjemmeside, sociale medier mm. Jesper Hartvigsen er pr. 1.8 ansat som Ungekoordinator
med 37 timer.
• PR for Ungdomsskolen – opfordring til at gøre mere reklame for Ungdomsskolen på de
forskellige hold, så de unge og deres forældre får fornemmelsen af at det er
Ungdomsskolen og ikke bare en del af folkeskolen.
• Nye valgfag – Bl.a. Talent for motor – Valgfag der tilbydes på Brorsonskolen – 24 elever
er tilmeldt til valgfag på Krumtappen. Friluftsliv – Aktiviteter omkring Assenbæk Mølle.
MiLife – Arbejde med personlige og sociale kompetencer.
• Økonomi – Som en del af besparelserne til budget 2019 er der forslag om en ny
tildelingsmodel på Klubområdet.
Jens Peter
• Brochure – skoleåret 2018/2019 – Under udarbejdelse. Udleveres af Ungdomsskolens
pædagogiske medarbejdere på folkeskolerne til 7. – 8. – 9. årgang i starten af det nye
skoleår.
• Ungdomscamp – Tilbud til andre Ungdomsskoler og Folkeskoler, hvor de unge kan få
nogle gode oplevelser i det vestjyske bl.a. med aktiviteter på Krumtappen,
Ungdomsskolens kanoer og meget andet i lokal området. Tilbuddet er et samarbejde med
Sportspark Blåvandhuk.
• SSP – Besøg i klasserne – SSP-Ungdomskonsulenterne har i dette skoleår været på
besøg i rigtig mange klasser rundt i hele kommunen - ofte med efterfølgende
forældremøder. Emnerne har bl.a. været digitale sociale medier, mobning mm.
• SSP – Lokalråd – 16 + festerne er et fast punkt på dagsordenen. Der er flere unge der
føler sig utrygge i Varde natte liv og kriminaliteten er stigende. Projekt Trygt Natteliv – Et
samskabelsesprojekt omkring trygt natteliv på Varde Torv. Ungdomsskolen/SSP er en del
af projektet – formålet er at få parterne omkring Festmiljøet til at tage ansvar og være en
del af projektet.
• SSP – Røde Kors Sommerlejr – 30 unge mennesker får muligheden for at komme på
Røde Kors sommerlejr – SSP er bindeled imellem Røde Kors og familierne.
• SSP – IT kriminalitet – Er stærkt stigende.
• SSP – Anti-radikalisering og ekstremisme – Handleplan er under udarbejdelse.
Mødeprotokol
• Registrering af elever/klubmedlemmer – Fremover vil registrering af eleverne som
udgangspunkt foregå elektronisk via hjemmesiden – www.Ungvarde.dk.
• Elever/Klubmedlemmer – Kan via deres uni-login eller egen oprettet profil tilmelde sig
hold og indmelde sig i klubberne.
• Persondataforordning – Ny lovgivning pr. 25.5.2018 – Alt personhenførbar oplysninger
skal opbevares i aflåst skab og Ungdomsskolens personale opfordres til at være meget
opmærksom i forhold til møde- og holdlister.

Valg af lærerrådsformand, TR og AMR
• Lærerrådsformand – TR – Jette Lund
• AMR – Asger Helth.

Ref.: Heidi

