
Herning 
Kommune 

Dagsorden til 2. bestyrelsesmøde 2020-2021 Dato og tid: Tirsdag den 24. november 2020 kl. 

17:00-19:00 
Deltagere: 

Sted : UngHerning, Gl. Skolevej 76 
• Mette Guldberg (Kommunal repræsentant) 

Mødeleder: Annette 
• Lone Børlum (Repræsentant fra LO) 

Referent: Allan • Ida Thylstrup (Repræsentant fra organisationer og foreninger) 

• Marlene Bjørner Damgaard (Forældrerepræsentant) 

• Vakant (Forældrerepræsentant) 

• Poul Straagaard (Medarbejderrepræsentant) 

• Rasmus Kofod (Medarbejderrepræsentant) 

• Vakant (Elevrepræsentant) 

• Vakant (Elevrepræsentant) 

• Allan Bjørnskov Hansen (Viceungdomsskoleleder) . Annette Bredkjær (Ungdomsskoleleder) . Gæst: Anders Ørskov, afdelingsleder for Heltidsafdelingen 

Emne Punkt Tid og ansvarlig Indstilling Referat 
typel 

1 Fravær/Afbud 0 2 min - Annette Afbud fra Lone & Ida. 

2 Ændringer i bestyrelsen O+B 3 min - Annette Da Mette Maibom er blevet fastansat i UngHer- Marlene kandiderer til næstformandsposten. 

ning ka n hun ikke længere varetage rollen som for-

ældrerepræsentant i bestyrelsen. Marlene er valgt uden modkandidat. 

Marlene Damgaard har tilbudt at træde ind i ral-

len. 

1 0 : orientering ; D: drøftelse; B: beslutning 
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Der er ingen suppleanter til bestyrelsespladsen og 
der er stadig en vakant plads. 

Det indstilles af punktet besluttes. 

3 Tema: Årligt tilsyn med O+D+B 70 min - Anders Anders viser rundt i bygningen og fortæller under- Gennemgang af heltidsafdeling v. Anders 
Heltidsafdelingen vejs om indsatser, pædagogiske tiltag mv. i: Uddelte papirer medsendes referatet. 

• MuligHEDEN Det årlige tilsyn godkendes. 

• Helius 

• Helius, Vol. 2 

• Merkur 

Samtidigt får I et indblik i elevernes udfordringer 

Det indstilles at punktet besluttes 

4 Tema 2: Generelt om- O+D+B 30 min -Allan Allan giver en indføring i, hvordan UngHernings Økonomien blev gennemgået og oplæg vedhæftet re-

kring UngHernings øko- budget er bygget om og lidt om, hvordan midlerne eratet. 

nomi er fordelt i afdelingerne. 
Økonomien er godkendt 

Det indstilles at budgettet drøftes og besluttes. 

5 Nyt fra afdelingerne D+B 5 min - Annette Bilag udsendes inden mødet. Indstillingen godkendt 

Det indstilles at det udsendte materiale drøftes og 
besluttes. 

6 Aktuel status ift. Corona 0 5 min -Annette • Orientering om den aktuelle Corona-status i Annette orienterede om situationen. 

UngHerning. 
Pt. har ingen fastansatte været konstateret positiv for 
Covid. En enkelt gang har en fritidsunderviser været 

Det indstilles at punktet tages til efterretning. konstateret positiv for Covid, men uden smitterisiko 

~or andre ansatte eller elever. 

Ungdomsskolen fungerer under andre retningslinjer 
end folkeskoler, og det giver anledning til en del 
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7 

8 

Evt. 

Godkendelse af referatet 

Venlig hilsen 
Mette Guldberg 

Godkendelse af referatet : 

0 5 min -Alle 

5 min -Allan 

~~ Bestyre lsestormamC; 

spørgsmål. UngHerning har udarbejdet både retnings-
linjer og handleplaner- både for heltids- og fritidsaf-

delingen. 

Forslag om, at SSP allerede nu tager fat på sidste sko-
led ag, og hvad der evt. kan/skal ske såfremt Corona 

~ortsat præger situationen så der ikke kan afholdes 
'normal" sidste skoledag. 

Punktet er taget til efterretning. 

Uddeling af materialer fra Ungdomsskoleforeningen 

Referatet er godkendt 
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