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Godkendelse af sidste mødereferat ->
Ref.
Referat 25-04-16 i ungdomsskolen.pdf
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Ungdomsskolens start:

Fritidsklub - HUC/Karlsminde : tilmeldte 07-10-16.pdf
Ungdomsklub HUC/Karlsminde: Go'da'dag d. 09/09-16

Ungdomsskole: Det nye program: Tilmeldte Ungdomsskole 06-10-16.pdf
www.gribskov-ungdomsskole.dk/frontend_download.php?id=3009
Ungdomshusene: Godt i gang.
Ref. Fritidsklubben er næsten lig med sidste år.
Ungdomsklubben er der en del mindre end sidste år, men til gengæld har vi
fat i de "rette".
Ungdomsskolen har en sen start, men er ved at komme med - til gengæld er
der en stor udvikling i samarbejdet med folkeskolen.
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Befordring
Ungdomsskolen overtager en del af kørslen selv.
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Bus beregning 2015.pdf

Ungdomsskolen henter selv børnene fra skole og kører dem til Fritidsklubben
på henholdsvis Karlsminde og HUC - Når de skal hjem, kører de med den
bus, som kører for ungdomsskolens undervisningsdel (Busselskab) - Altså
ungdomsskolekørslen starter fra HUC eller Karlsminde og kører børnene
hjem og henter samtidig de børn der skal gå til undervisning.
Ungdomsskolebørnene køres hjem om aftenen efter endt undervisning og
med et busselskab.
Dette betyder, at der er nogle gange hvor busselskabet kun kører børnene
hjem ( Når undervisningssæsonen er slut vil der kun være denne 1 kørsel)
Der er 98 kørsler fra Karlsminde af disse er 38 gange, hvor der køres både
hjem med 6.klasser og ud og hjem med elever til undervisning
Der er 98 kørsler fra HUC af disse er 38 gange, hvor der køres både hjem
med 6.klasser og ud og hjem med elever til undervisning
Sådan kommer det til at fungere med dette link og senere en app:
www.bus.gribskov-ungdomsskole.dk
Der er en kommunal besparelse
Ref. Kommunen sparer mange penge - vi uddanner pædagoger til en god
chauffør - nemmere end at uddanne chauffør til en god pædagog.
App'en er allerede aktiv - børnene bestiller selv bus.
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Samarbejdspartnere:
Uge 26 (tirs-fre) FO Gilbjerg Koloni - 40 b + 4 v
Uge 32 4 nye 7. klasser på Nordstjernen brobygning
Uge ?? Røde Kors starter undervisning på Karlsminde - AFLYST
Uge 33 Forberedelse af Gribskov Lærings Akademi (5 nøgler + kode)
Uge 34+35+36+37 Gribskov Lærings Akademi (møder ca kl. 7.00) 35 b + 10
v
Torsdag uge 37 afslutning i salen om aftenen
Uge 43 Busdrift starter
Uge 43+44+45+46 Gribskolen - projekt
Torsdag uge 46 afslutning i salen om aftenen
Uge 8+9+10+11 Nordstjerneskolen - projekt
Torsdag uge 11 afslutning i salen om aftenen
Uge 3-12 er der 25 elever tilmeldt til Filmprojekt
Uge 43-2 MakerSpace/IT/Programmering 22 elever tilmeldt

Det nye katalog: Katalog 2016-17.pdf
Samarbejdsaftale:
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Samarbejdsaftale mellem dagtilbud, skoler og Ungdomsskolen.pdf

Aktivitetsstatistik 2015-16.pdf

Ref. Aktiviteterne er meget for opadgående
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Økonomi

Ledelsestilsyn aug 2016.pdf Ledelsestilsyn sept 2016.pdf

Ref. Økonomien ser rimelig ud, men vi kender ikke de kommende spareplaner.
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Effektprogrammet:
Effektorienteret ledelse 1.pdf Effektorienteret ledelse 2.pdf

Indsatsbeskrivelser udkast pr. 29.9 2016.pdf

Ref. Der er udarbejdet en indsatsbeskrivelse - skal bl.a. bruges til en pædagogisk
week-end.
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Sygefravær
fravær2015 - Ungdomsskolen.pdf Sygefravær jan-juni 2016.pdf

Ref. Vi har et meget lavt sygefravær - 0,8% i år.
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Evt.
Motocross
Ungdomshus
Bygning
Demokrati
Ref. Vi er på udkig efter en ny bygning til erstatning for ungdomshuset i Helsinge
Elevrådet går rigtig godt - der arbejdes på et elevråd der dækker alle skoler i
kommunen
Vi har haft DM på crossbanen.
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Ref.
10
Ref.
(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)
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Opgaver
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