BRANDERUP LOKALRÅD – UDDANNELSESPROJEKTET
Statusrapport
Overordnet status på projekt: OK.
Vi er som omtalt på møde 15.9. en smule bagud med hjemmesiden, men jeg forventer, den bliver færdig i
den kommende uge. Se betaversion og følg med i udviklingen. Opbygning af sektioner og indhold vil være
blivende, hvorimod designet nemt kan ændres, såfremt der ønskes et mere konservativt udtryk.
Risikoanalysen forløb fint, og resultatet kan ses i den nyeste version (1.5) af charteret. Vi mangler dog
stadig at beskrive forebyggende / korrigerende handlinger til de identificerede risici.
Test af videokonference med Arla Foods blev ikke gennemført i den forløbne uge. En ny aftale forsøges
indgået, så vi kan få det på plads.
Jeg havde møde med Tønder Handelsskole v/Bente Thomsen samt John Herbst Hansen i Aktivcenteret i
tirsdags jf. særskilt referat. Efterfølgende arbejdede jeg en stund i multimedielokalet for at få en
fornemmelse af støjgener, da en del børn benyttede foyer og hal. Og det er helt sikkert en faktor, vi skal
tage alvorligt.
Fra VUC har jeg fået beskeden, at vi kan vælge frit fra hele kursuskataloget og efterfølgende se, om det kan
udbydes som parallelundervisning. Jeg tror dog, jeg skal have en snak med Vinnie, så vi kan blive mere
præcise og fokusere på nogle få konkrete kurser, som vi mener, er realistiske at gennemføre. Dernæst skal
jeg forsøge at få en skriftlig aftale, så VUC bliver lidt mere forpligtet.
Færdiggørelse af hjemmeside, test med Arla Foods og funding er på dagsordenen fra næste uge. Ligeledes
vil det være en god idé med en pressemeddelelse torsdag, hvor vi samler op og fortæller omverdenen, hvor
vi er.
På torsdag aften deltager jeg i Kultur- & Fritidsforvaltningens ” Informationsmøde om puljemidler”, hvor
der informeres om muligheder for at søge puljemidler.
Sluttelig synes jeg, vi skal mødes i næste uge. Lad mig vide, hvornår det passer Jer bedst.
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