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UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

29. januar 2018.
Kl. 18:00—21:00 incl, spisning.
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen
Bo L. Petersen, Ib Ingildsen, Tina Ellegaard, Flemming
Sørensen, Susse Thorseng Lerche, Lucas 5. Therkelsen,
Johan Kriwat, Jonas Højgaard, Lars Mosgaard, Susanne
Sommer
Gæster
Mia Hovgaard Pedersen, Søren Birch, Henrik Karup

Flemming Sørensen
Lars Mosgaard ~ i stedet deltager suppleant Rasmus
Christoffersen
Tina Ellegaard
Lucas Therkelsen i stedet deltager suppleant Emil
Stærkær
—
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Punkt 448. Præsentation af den nye ungdomsskolebestvrelse ved
Susanne Sommer
De enkelte medlemmer præsenterer sig selv og det bagland, som
medlemmet repræsenterer.
Organisationer med interesse for ungdomsarbejdet:
• Bo Lessmann Petersen valgt for Friluftsrådet
Suppleant er Niels Peder Ellegaard
• Ib Ingildsen valgt for håndboldklubben Faaborg ØH
Suppleant er
• Flemming Sørensen valgt for LO
Suppleant er Henrik Jørgensen
• Tina Ellegaard valgt for Fynsland
Suppleant er
• Susse Thorseng Lærche valgt for Skrædderlauget under
Håndværkerrådet
Suppleant er
_________________

______________________

__________________

Elevrepræsentanter:
• Lucas 5. Therkelsen, formand for Ungdomsradet
Suppleant er Emil Stærkær
• Johan Kriwat, næstformand for Ungdomsrådet
Suppleant er Thomas TornhØj
Medarbejderrepræsentanter:
• Lars Mosgaard, repræsentant for dagområdet
Suppleant er Rasmus Christoffersen
• Jonas Højgaard, repræsentant for eftermiddags-/aftenområdet
Suppleant er Kasper Bondo
Da ikke alle suppleanter er oplyst, bedes de indsendt til Susanne Sommer
hurtigst muligt.
Kommentarer
Orientering

Punkt 449. Konstituering af ungdomsskoiebestyrelsen ved Bo Pedersen
Kort oprids af vedtægter. Derefter drøftelse og konstituering.
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Kommentarer
Beslutning
Bo Lessmann Petersen er valgt som fonnand og Ib Ingildsen er
næstformand.

Punkt 450. Bestyrelsens forretningsorden ved Formanden
Fremlæggelse af nuværende forretningsorden. DrØftelse af eventuelle
ændringer.
Kommentarer
Beslutning

Punkt 451. Orientering ved alle
Formanden
Det nye Opvækst og Læringsudvalg
Kim Aas Christensen (S) — formand
Steffen Jensen (S)
Ole Petersen (V)
Bo Petersen (V)
Jack Odgaard (09 - næstformand
Anna Mette Borring (R)
Søren Clemmensen (K)

Udvalget er kommet godt fra start. Udvalget deltager i KL’s Børne
Unge topmøde i Alborg.

—

Ungdomsskoleinspektøren
• Sidste sæson Elevtal: c~r. tal 2.306/ holdtal 4.653
• Elevtal nuværende sæson: cpr. tal 1.762 I holdtal 3.030 l)r 26.01.18
Vi er 163 elever foran i forhold til samme tidspunkt sidste år.
• Ungestrategi optimere ungemiljøer Vi fik Mi Litè samt
prøvehandl ing vedr, ung til ung kommuikation.
• IvæksættermiljØet —5 grupper af unge iværksætrere er i gang med et
forløb.
• Skatermiljøet man lukkede rampen ved Friticlscentere pga
ombygning. Emil har siden lavet ture til skarefaciliteter andre steder
og har vækstet miljøet til at de nu er 24 aktive tinge,
• Holdforslag til kommende sæson begynder nu planerne for
kommende skoleår udfærdiges i denne tid. Alle er velkomne til at
—

—

komme med input.

•

Borgmesteren besøger MED-udvalget Vi afventer glædeligt et
besøg. Vi indsender nye datoer for MED—udvalgsmøder.

Administrativ souschef
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Budgetopfølgning: Forhrugspet. pr. dags dato er 8,3%
vejledende forbrugspct. 8,33%.
Bilag udleveret.
Fravær: Pr.dags dato Fraværspet. 1,6% og FMKs havLerspet. 5,9%
Foreløbigt regnskab 2017 er udleveret. Vi har en forbrugsprocent pà
98,3 7i men forklarer denne differens med for sent ankomne
regninger fra 2017 saml opsparing til anlæg samt afvikl ing af
medarbejdersem inar.
PR: Mediestrategi og årshjul er under udarbejdelse. Der arbejdes
med nyhedshrev fire gange årligt til medarbejdere og bestyrelse.
Post: Udleveret
Kørselsdata Bilag udleveret. Problematisk med denne type
besparelse da den ikke er reel i vores tilfælde hvor megen kørsel er
til høj takst.
Traktorkørekort Bilag udleveret. Pris minimum 5000,- pr. elev
inklusiv I .hjælpskurstis. Vi kan henvise til kørelærere.
Brochure Der gives grønt lys til at udfærdige en ny brochure for
kommende sæson.
—

—

•

—

Pædagogisk souschef
• SSP har udfærdiget årsrapport har iværksat nyt tiIt~g hvor man er
på besøg i 2 og 4 klasse. Et andet tiltag er at man tilbyder rusmiddel
seminar.
• Heltidsundervisningen samt eneundervisningen
heltidsundervisningen er for de meget sårebare unge i kommunen.
det er en udfordrede og en spændene arbejdsplads. -eneundervisning
er der en elev som bliver undervist.
—

•
•

•

•

•

2-sprogsundervisningen- der er udvidet modtage klasser, de er
placeret på folkeskolerne.
18+ 2-sprogede udsat- er et projekt som ungdomsskolen har
opfundet, det er et projekt hvor det drejer sig om at starte et
uddannelses perspektiv i samarbejde med johcentret. der vil være IS
på et hold.
Samarbejde med øhavsskolen- et nystartet samarbejde, hvor det
drejer sig om et samarbejde med undervisning af 8 elever det skal
kører frem til sommerferien, idræt og friluftliv vil bla. Være en del
af undervisningen.
Prøvehandling, hvor langt er vi- et projekt i ung-ung kommunikation
(let er unge pü 6 stk. som mødes i en gruppe og promoverer hvad der
foreg3r for de unge som bor i kommunen. Der skal ansættes en
mediekonsulent som skal være med til at færdiggøre en medie
strategi.
Mi Life— er undervisning for alle unge i 8. klasse der er fokus pa
styrkelse af personlige kompetencer og øget trivsel bla. de tinge, der
er sat midler af i 3 år.

Afdelingsleder
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Klubberne tIer er pt. 179 inclmeldte unge. Hvilket er super flot.
Færre rygere og mindre snus.
Ungemiljøer—l-landler om at skabe gode hellesskaher for de unge.
Vi er opmærksomme på de tendenser der er i de forskellige
lokalmi lj~er. Vi vil gerne bidrage til, at der er tilbud til alle unge.
Der arbejdes pa at klubben i Årslev Fremadrettet placeres på skolen.
Opfølgning m2analyse Første runde er Gislev og Ryslinge med
henholdsvis radhuset i Ryslinge og CM centeret i Gislev. i Gislev
kan dette have betydning Par klubben, som ligger i kælderen. Vi
håber på at bevare vores klubtilbud i Gislev.
—

Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Bo Lessmann Petersen, Friluftsrådet
•

Ib Ingildsen, Faaborg ØH tier arbejdes pa at opna en suppleant
samt input til Ungdomsskolens virke.

•

Tina Ellegaard, Fynsland

•

Flemming Sørensen, LO

•

Susse Thorseng Lerche, Skrædderlauget under Håndværkerradet
Der arbejdes Fortsat i forældrekreclse med et tilbud om en
demokratisk konfirnmation. Pt laves der et pilotprojekt med to unge.
Et forløb med fokus på dannelse og demokrati. På dannelsesrejsen
skal de bla. pà Christiansborg, til kommunalhestyrelsesmøde. pà det
kongelige teater og opleve “Revisoren” samt at de kommer bag
kulisserne. Man håber på at Ungdomsskolen vil gribe stafetten.

—

—

Medarbejderrepræsentanterne
• Jonas Højgaard, Eftermiddags- og aftenaktiviteterne
dannelse samt hotspotinclsats.
Orientering fra MED-udvalget

—

digital

-

•

Lars Mosgaard, Dagaktiviteterne
Møde med elevrødder fra overbygningsskolerne Elevråclets dag
handler om at styrke elevr~~ddernes arbejde og øge den
demokratiske dannelse på de enkelte skoler. Der gennemføres to
dage årligt, det ene i samarbejde med Opvækst og
Læringsudvalget. Man arbejder på, at lave en fælles
Christiansborg tur For at gøre det mere attraktivt at sidde i
elevråd på skolerne.
Initiativet kan være med til at sikre en Paciekæcle til
Ungdomsråclet.
-

Elevrepræsentanterne
• Johan Kriwat, næstformand for Ungdomsrådet

—
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Gennemførte aktiviteter: Det går fantastisk i Ungdomshuset i
Faahorg med et stigende antal tinge brugere. Miljøet er super
positivt. I kulturzonen arbejdes der på at rekruttere unge til at
bemande Kulturzonen. For at skabe et tilsvarende miljø og
aktivitetsniveau. I Faahorg har der været gennemfør koncerter.
poeny slam, pandekagehagning mm.
Kommende aktiviteter: Kæmpe skatedag for alle skatere i DK i
det nye Forum Faaborg. Rap Politics inviteres til Ungdornshuset
for at fortælle om deres arbejde med efterfølgende workshop på
Falsetten.
Nykonstituering af ungdomsrådet Lucas S. Therkelsen er
formand, Johan Kriwat er næstformand og Viktor Fogtmann er
kasserer.
-

Punkt 452. Årsberetning ved Susanne Sommer (se bilag)
Udkast til årsberetning vedlægges. Bestyrelsen bedes kommentere udkastet
inden beretningen trykkes.
Kommentarer Årsberetning er under udarbejdelse. Susanne fremviser et
første udkast til kvalificering ved bestyrelsen. Der arbejdes fortsat med
indhold, tekst og layout inden den trykkes.
Forslag om at den udsendes til kommunalbestyrelsen, skolehestyrelser.
—

Beslutning

Punkt 453. Værdier ved Susanne Sommer
Drøftelse af Faaborg-Midtfyn Ungdomsskoles værdier
De unges visioner i ungdomsrådet ved Thomas Tornhøj og Emil Kærgaard
De unge ungdomsskolemedarbejders visioner ved SØren Bireh
Ledelsens visioner ved Susanne Sommer
Koordinatorernes visioner ved Lars Mosgaard
MED-udvalgets medarbejdersides visioner ved Susanne Sommer
Generelle bestyrelsesvisioner ved Bo L. Petersen
Det videre arbejde ved Bo L. Petersen
Kommentarer

Beslutning

Punkt 453. Evt. ved formanden
Der er udfærdiget et årshjul i Opvækst og Læring. I maj måned
kommer udvalget på besøg i Ungdomsskolen.

[Afdeling]
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Kommende møder
•

Til næste møde drçftes mulighederne for at etablere en
arbejdsgruppe.

Mandag den 16. april.
Mandag den 4. juni.

Punkt 455 Godkendelse af inødereferat ved formanden
Bes I utn i rig:

U nderskri fler
Bo Lessmann Petersen

Ib Ingildsen

Tina Ellegaard

Flemming Sørensen

~orsen~

~

Lars J~~osga~d

‘i

I

Jonas Høj :aard

~2a

-—

£~

Lucas 5. Therkelien
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Johan Kriw~at

SS’
Susanne Sommer

Bilag

_
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Styrelsesvedtægt
for Faaborg-Midtfyn Kommunale
Ungdomsskole.
Kapitel 1.
Ungdomsskolebestyrelsen
Sammensætning og valg.
§1
Ungdomsskolebestyrelsen består af følgende medlemmer:

Med Stemmeret:
5 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for
ungdomsskolearbejdet, herunder
arbejdsmarkedets parter (DA og LO).
Såfremt DA og LO ikke ønsker repræsentation, kan pladserne besættes af
øvrige organisationer med interesse for ungdomsarbejdet herunder
handicaporganisationer, ungdomsorganisationer, uddannelsesinstitutioner
eller øvrige almennyttige organisationer. Gør organisationerne med
interesse for ungdomsarbejdet ikke brug af alle pladserne, overgår disse til
repræsentanter for ungdomsrådet i Faaborg-Midtfyn
Der annonceres i lokale dagblade efter kandidater med frist den 20. januar i
det år, hvor en ny kommunalbestyrelse tiltræder. Bestyrelsen indstiller
kandidaterne til kommunalbestyrelsen til førstkommende
kommunalbestyrelsesmøde
2 repræsentanter for elever i ungdomsskolen.
i medarbejderrepræsentant fra ungdomsskolens dagundervisning.
i medarbejderrepræsentant fra ungdomsskolens
almenundervisning/klubber.

Alle medlemmer har suppleanter.
Uden stemmeret:
Ungdomsskoleinspektøren (sekretær).
Stk. 2. Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i
afstemning om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår
sager vedrørende enkeltpersoner.

Ifl
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§2

Repræsentanter for organisationerne skal godkendes af
kommunalbestyrelsen før indtræden efter indstilling fra den fungerende
ungdomsskolebestyrelse
Stk. 2. Ungdomsskolelederen indkalder de medarbejdere, der gør tjeneste i
ungdomsskolens almene del/klubdel til en fælles valghandling. Alle
medarbejdere kan stemme på alle opstillede kandidater. Den medarbejder,
der får flest stemmer er valgt. En stedfortræder vælges pa samme måde.
Ungdomsskolelederen indkalder de medarbejdere, der gør tjeneste i
ungdomsskolens dagundervisningsdel til en fælles valghandling. Alle
medarbejdere kan stemme på alle opstillede kandidater. Den medarbejder,
der får flest stemmer er valgt. En stedfortræder vælges på samme måde.
Medarbejderrepræsentanterne vælges for 4 ar ad gangen
Stk. 3. Ungdomsskolelederen indkalder i fællesskab med ungdomsrådet alle
elever i ungdomsskolen. Alle elever kan stemme på
alle opstillede kandidater. De 2 elever, der får flest stemmer, er valgt. 2
stedfortrædere vælges pa samme måde.
Elevrepræsentanterne vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 4. De i § 1 stk. 1 nævnte repræsentanter vælges snarest muligt efter
hvert kommunevalg.
Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer til ny bestyrelse er valgt, jfr. stk.
4

§3
Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og
deltager i dennes møder uden stemmeret.

§4
På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede
medlemmer en af de i § I stk. 1 nævnte repræsentanter dog ikke
elevrepræsentanterne til formand ved bundet flertalsvalg. Pa samme måde
vælges en næstformand.
—

§5

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål
og rammer, der er fast sat at kommunalbestyrelsen.
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Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden torden af
kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget tor
ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf
ungdomsskolens indhold og omfang.
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§6
Ungdomsskolebestyrelsen tastsætter selv sin forretningsorden.

Forretningsorden
for
Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
Kapitel 1.
Mødevirksomhed og forretningsorden.
1)

2)

3)

4)

Ungdomsskolebestyrelsen holder som minimum 5 møder om året.
Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.
Ungdomsskolebestyrelsen holder møde, nar formand eller 3 af
medlemmerne med angivelse af punkter til dagsordenen finder det
fornødent. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
Er et medlem forhindret i at deltage i et ungdomsskolebestyrelsesmøde
deltager så vidt muligt stedfortræderen.
Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, nar
der behandles spørgsmal af særlig interesse for dem.
Medlemmer af ungdomsskolens ledelse udover ungdomsskolelederen kan
deltage i møderne uden stemmeret.
Formanden indkalder i samarbejde med ungdomsskoleinspektøren til
møde med mindst 10 dages varsel. Formanden fastsætter dagsorden for
møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden med
eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt
optaget pa dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før
mødet holdes.
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.
Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette
medlemmerne om de sager, der skal behandles pa mødet.
Ungdomsskolebestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, med
mindre andet er besluttet af bestyrelsen, fx delegation til formanden eller
et medlem. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens
beføjelser. Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som
derefter forelægges pa næste møde.
Side 11
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Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af
de stemmeberettige medlemmer er til stede.
Formanden og ved dennes forfald næstformanden leder
ungdomsskolebestyrelsens møder.
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de
personligt er til stede ved afstemningen.
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen
anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.
Beslutningsprotokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og
medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Ungdomsskoleinspektøren sørger for, at bestyrelsens protokol bliver ført
under møderne, ligesom ungdomsskoleinspektøren udsender udskrift af
denne til bestyrelsens medlemmer.
Der meddeles for hvert punkt på dagsordenen, hvorvidt det er til
orientering, drøftelse og/eller beslutning.
Elevrepræsentanterne har stemmeret, men kan ikke deltage i behandlingen
af personsager.

lAfdelingi

—

6)

7)
8)

Kapitel 2.
Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser.
1) Ungdomsskolens ledelse udarbejder budget for ungdomsskolens
virksomhed inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme.
Bestyrelsen godkender.
2) Ungdomsskolebestyrelsen godkender ungdomsskolens indhold, herunder
forholdet mellem timer til ungdomsskolevirksomhed og
ungdomsklubvirksomhed samt omfanget af ungdomsskolens øvrige
virksomhed. Ledelsen udarbejder aktivitetsplan, der forelægges
bestyrelsen.
3) Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til
kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungelivet,
herunder aktivitetsniveau, lokalespørgsmål, aldersgrænser m.v. Der skal
afgives udtalelse om alle spørgsmal kommunalbestyrelsen forelægger den.

Underskrift formand

Underskrift aftaleholder

