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1. Omstrukturering i UngAalborg v/Rasmus
Se nedenstående link.
Organisation i UngAalborg pr. 15.5.2017
Referat: Rasmus gav orientering om den forestående organisationsændring.
I henhold til kompetenceplanen er det ikke ungdomsskolebestyrelsen der kan godkende en organisationsændring, men der i mod skal Rådmanden godkende organisationsændringen.
Ungdomsskoleplanen skal også rettes til så den indeholder de faktuelle forhold omkring organisationen.
Rasmus gennemgik ændringerne i organisationen, og fastholdt at ændringerne bliver foretaget.
Indstilling om ledelsesstruktur sendes til rådmanden til godkendelse.
Ændringen bliver som følger:
Fra at have en ungdomsskoleinspektør, en leder af UngAUC og en sektorleder for lokale indsatser
til et samlet ledelsesteam af afdelingsleder af UngAUC, afdelingsleder af klubber, fritids- og skoletilbud samt ungdomsskoleinspektøren.
Der ud over et udvidet ledelsesteam som udgøres af en fælles husleder af ungdomshusene, 3
teamledere fra UngAUC, teamleder af sociale aktiviteter, afdelingsleder af UngAUC, afdelingsleder
af klubber, fritids- og skoletilbud samt ungdomsskoleinspektøren.
Ungdomsklubledere og juniorklubledere forbliver som nu.
Forskellen fra nuværende praksis er, at vi får samlet ledelsen af husene og lavet en fælles ledelse
af vor tilbud på Crossbanen, Klatrekælderen, Vandcentret, Servicecentret, Skatehallen og de sociale aktiviteter som er VoxVærk og lign.
Stillingen som afdelingsleder af klubber, fritids- og skoletilbud er opslået med ansøgningsfrist den
9. juni, og der forventes afklaring inden sommerferien.
MED Udvalget havde ingen kommentarer til ændringerne, og de var klar over, at organisationsændringerne har konsekvenser for medarbejdere og ledere i UngAalborg. MED Udvalget var indforstået med at Rasmus arbejder videre med planerne.

2. Ny Virksomhedsplan for 2018-2021 v/Rasmus
Referat: Rasmus orienterede om, at arbejdet med den nye Virksomhedsplan påbegyndes. Ungdomsskolens styregruppe samt Marc Søgaard, Karsten Madsen og Casper Sejr deltager i et Virksomhedsplansseminar den 12.-13. juni i Rebild.
Ramme, retning og vision for virksomhedsplanen laves den 12. og 13. juni, og i september inddrages alle medarbejdere i arbejdet med virksomhedsplanen på et fællesmøde.

Virksomhedsplanen skal være klar til godkendelse i den nye ungdomsskolebestyrelse i starten af
2018.
3. Regeringens udspil omkring Forberedende Uddannelse
Regeringens udspil omkring Forberedende Grunduddannelse
Referat: Ung Aalborg arbejder på, at den nye Forberedende Grunduddannelse skal ligge i vores regi. Der er lavet et skriv i samarbejde med PPR, UU og F&B.
Der er ikke vedtaget noget endeligt endnu.
4. Nye kontrakter med kontaktlærerne og kontrakter med kontaktelever
Referat: Der er lavet nye kontrakter med kontaktlærerne på skolerne. De fleste kontaktlærere underskrev kontrakterne på et møde for kontaktlærerne afholdt den 16. maj.
Som noget nyt, ansættes der kontaktelever, der ansættes 1 time om ugen til at booste ungdomsskolens tilbud på folkeskolerne. I starten afprøves det på 5-7 skoler. På Gug Skole er der allerede startet en kontaktelev, som på den korte tid hun har været ansat allerede har 2000 følgere.
5. Lokale MED
 UngAUC
Referat: Michael fortalte, at der er afholdt ekstra møde om værdipapiret. Værdipapiret er
udarbejdet af Aalborg Lærerforening og Aalborg Skoleforvaltning. Værdipapiret er udarbejdet med henblik på at rammesætte den fælles forståelse af grundlæggende værdier og
principper for samarbejdet mellem ledere og lærere på Aalborg Kommunes skoler samt
den grundlæggende organisering af lærernes arbejde på skolerne.
Servicecentret bruges flittigt i undervisningen, men der bliver brugt rigtig meget tid på afhentning/aflevering. Et problem, at der kun er åbent om formiddagen.
 Husene og Almene Ungdomsskole
Referat: Ikke afholdt møde siden sidst.
6. Arbejdsmiljø v/Randi
Referat: Arbejdstilsynet kommer på besøg på Forvaltningen. Vi er klar til at tage imod dem.
Visse Junior- og Ungdomsklub har haft besøg af Arbejdstilsynet og fået en 
Alle medarbejdere i Ungdomsskolen skal udfylde et Ambulancebrev som skal opbevares i en kuvert i en ”Røde mappe”. Ambulancebrevet udleveres til ungdomsklubberne efter sommerferien.
7. Evt.
Referat: Randi spurgte til, hvordan ansættelsesudvalgene sammensættes. Rasmus har undersøgt
og han har lov til at bestemme hvem der skal sidde i udvalget.
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