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Undo ssoen

Faaborg-Midtfyn

Ungglomss olen t
Faaborg-M~tfyn

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

4. juni 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 Lærche, Lukas S. Therkelsen,
Johan Kriwat, Kasper Bondo Christensen, Lars Mosgaard,
Susanne Sommer
Gæster
Søren Birch, Henrik Karup, Mia H. Pedersen

FAABORG-MIDTFYN
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Punkt 463. l”uketten. Status ved Lukas 5. Therkelsen

[Afdeling]

Kommentarer
Beslutning

Punkt 464. Orientering ved alle

Elevrepræsentanterne
• Lucas S. Therkelsen, Formand for Ungdomsradet
Gennemførte aktiviteter: Der er arrangementer 2 gange om ugen i
bade Faaborg og Ringe Hvert arrangement har sit eget tema. Der er
forskel pa stØrrelsen af arrangementerne. Johan er valgt ind i
ledelsen af NAU flot’
—

Kommende aktiviteter: Der er nedsat en fælles arbe dsgruppe med
ÆrØ og Assens Der arbejde p a ansøge midler ti et omselende
vandaktivitetsprojekt.
Der arbejdes pa en stor abning af Street miljøet ved Forum Faaborg
sammen med Emil Colling. Der bliver ansøgt midler hertil.
Anbefaling om at ansøge borgerbudgetpulje til arrangementet.
3 unge skal pa højskoleophold vedr. “Madfællesskaber” i
sommerferien.
Der bliver færre aktiviteter i sommerferien.
Vurdering af aktivitetsniveau
Ungdomsrådet har skrevet vedtægter om for Falsetten (for 4. gang). De er
indsendt til Kultur og Plan. Formanden for ungdomsskolebestyrelsen bakker
op om deres arbejde.
• Johan Kriwat, Næstformand for Ungdomsradet
BudgetopfØlgning: Der er udvist stor forsigtighed fra Ungdomsrade
På trods af et højt ak ivitetsniveau er der pr. l.jun 018 102.750,tilbage il ak iviteter resten af aret.
Formanden
•

Fra Opvækst og Læringsudvalget
Der arbejdes med at nedsætte et § 1 7stk.4 udvalg

•

Hvor går udviklingsstrategien hen
Der er en befolkningstilvækst som desværre har en negativ
betydning i forhold til den kommunale udligningsordning. Der er
ingen ændringe i den formulerede strategi.

•

Budget 2019 med besparelser (65 mio + 30 mio i effektiviseringer
det betyder 24,3 mio i Opvækst og Læring)) og proces
Medarbejderne kan komme med forslag til besparelser helst inden
for eget omrade. Hovedudvalget kan bista medarbejdere med at
beskrive forslag.
—
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Effektiviseringsforslag afleveres inden ferien. Se kommunens
intranet
Spareforslag hØring 13-22 august.
•

•

SOFA sammen om forandringer og et godt arbejdsmiljø (MED
udvalgene kompetenceudvikles I trivselsundersøgelser med
spørgsmål om forandringer samt vold og chikane / inspiration udefra
I risikoanalyse / fokus pa forandringer / udvikling af ledere kører
parallelt
Strukturen ændres ved at der er lagt op til en tre deling af
medudvalgene.
Også trivselsundersøgelse på ledere
—

Ungdomsskoleinspektøren
•

Begræns kørselsbehov / økonomichefen: Vi skal se på, om nogle
områder er hårdere ramt end andre. Eksempelvis gennemføre
digitale møder

•

Udvalgsmøde den 22. Iværksætteriomradet: Kenneth Lukas og
Jonas fremlagde projekter.

•

Resultater på iværksætteri. 12 unge i gang.
1 på e-magasin
5 på e-sport firma
2 pa streetwear,
1 på catering,
1 på cykelværksted
2 på udvikling af højttalere

•

Bogrelease den 25. maj
rigtig flot!

•

Ida solgte malerier i forbindelse med udstillingen af hendes billeder i
Ungdomshuset. Ida har ogsa bidraget væsentlig til “Afklædt”.

•

Elevtal CPR : 2.045
Holdelever: 3 909
Gennemsnit: 5 hold pr. elev

•

Forslag til møde i værdigruppen
Lars Mosgaard, Lukas S. Therkelsen, Susse Thorseng Lærehe, Kasper Bondo,
Susanne Sommer.
Kunne torsdag den 16. august kl. 16 være et forslag. Datoen
ændres til onsd g d. I 5august kl. 16.30.

—

God release og grafisk er bogen blevet

Administrativ souschef
Budgetopfølgning: Forbrugspct. pr. 31.05.18 er
Vejledende forbrugspct.

[Afdelingi
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Bilag udleveres på mødet

(Afdelingi

•

Fravær: Pr 3 1.03.18 Fraværspct. 1% og FMKs fraværspct. 6%

•

Regnskab 2017 Der er regnskabsforklaret for de 397.000,- vi gik ud
med i overskud i 2017.

•

Overførsler

•

Nye knallertkørekorttakster

•

PR: Nyhedsbrev og Skolerunde Der kommer en sommerhilsen
inden ferien og et rigtigt nyhedsbrev tI august.
Lars og Rasmus har været pa alle overbygningsskolerne og har
prioriteret 7 og 8.klasserne af hensyn til kolernes
eksamensafvikling.
Der er lidt udfordringer med at komme ud til skolerne hvor der har
fundet lederskifte sted.
Sommersportscamp er der allerede 100 unge pa flot!
Nyt med svæveflyvning og der er etableret et hold på 10 unge.
Der arbejdes pt pa ny brochure til kommende sæson

•

U-kant facebookside: Ungeskribenterne som udfærdiger ung til
ung kommunikation. Projektet er finansieret i indeværende år af
prøvehandlingsbudgettet fra 2017. Det er vigtigt at bakke op herom
da de bliver malt pa deres rækkevidde. Astrid Hau har coachet dem i
forhold til at udvikle deres platform.

•

Post: Ingen post

Overskudet fra 2017 er overført til budget 2018.
—

lille stigning som er central definere

Pædagogisk souschef
• Mi Life
Skema til overbygningsskolerne
Konsulenter uddannet. Der sk ives brev til alle 8. kl. læ ere. Artikel til
FS. Introdag for læiere torsdag i uge 33 i salen.
• SSP
Sidste skoledag I pa en anden dato end odenseskolernes
Brev sendt til forældrene.
Slagsmal med Odenseunge. Konsulent blev sendt til Odense.
Fiemadrettet kan forældrene selv afholde sidste skoledag.
I gen kr ti af SSP.
• Heltidsundervisningen samt eneundervisningen
Eneunder isning godt eksamensresultat ligeledes i
heltidsundervisningen.
Søager er omfattet af m2-analysen
• 2-sprogsundervisningen
Lokaleudfordring status

Ifl’
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Fra næste skolear kan vi ikke være pa Tingagerskolen
Vi kan flytte ti! Broskolen/lO. kl. huset I. sal.
•

Samarbejde med Øhavsskolen status
Det går fint med eleverne, Der holdes fest og uddeles beviser.
Projektet stopper til sommerferien

•

Opsigelse
Henrik har faet nyt job som forstander

AfdeIingJ

Afdelingsleder
• Klubberne
Medlemstal
Det gar godt der kommer mange unge i klubberne (506
medlemmer). Klubmedarbejderne laver et godt relationsarbejde. De
“ældre” unge bliver i klubberne op til 18 år.
Tina refererer til at der er posi iv snak i lokalomraderne om
klubberne.
SØren arbejder med at man i klubberne skal gøre mere reklame for
almendelen.
Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Bo Lessmann Petersen, Friluftsrådet intet nyt.
•

Ib Ingildsen, Faaborg ØH.

•

Tina Ellegaard, Fynsland: Borgerb dge opford ng til at de unge
ansøger midler til nye projekter
I Ringe omradet arbejdes der pa at rhvervsråd og lokalrad arbejder
mere sammen (Vores Midtfyn) maske giver det mening at
Ungdomsradet sidder med i konkrete projekter
Ungeskribenterne kan være med til at formidle aktiviteter i denne
sammenhæng

•

Flemming Sørensen, LO Rek amerer yderligere for Guide til
fritidsjob”. Der er udleveret en kasse med Ca. lOOs k.

•

Susse Thorseng Lerehe, Skrædderlauget under Håndværkerrådet
Der har været efterspørgsel pa h ndværksaktiviteter for
overbygningseleverne i forhold t at tale “Handværk” op. Dette
giver mening i forhold til den o mende mangel pa faglærte. Kan
være et perspektiv for USK i forhold til Budget 2020.

—

fraværende.

Medarbejderrepræsentanterne
• Kasper Bondo, Eftermiddags- og aftenaktiviteterne

—
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Orientering fra MED-udvalget
møde
.

Lars Mosgaard, Dagaktiviteterne

—

der har ikke været afholdt

Der er stemt for OK 18 i dag.

465. Næste års aktiviteter ved Susanne Sommer
Ledere og koordinatorer er ved at være pa plads med næste sæsons
aktiviteter. Bestyrelsen træffer beslutning om godkendelse.
Bilag udleveres på mØdet
Næs e ars hold og aktiviteter er fremlagt Ungdomsradet har
i sammenhæng med Ukant efterlyst yderligere ideer til hold Der er et øget
fokus på ungeinvolvering.
Roser for alsidigheden og størrelsen af programmet.
Kommentarer

Beslutning Bestyrelsen tager programmet til efterretning og har 14 dage til
at komme med yderligere forslag.

Punkt 466. Persondataforordning og Data-sikkerhed ved Mia II.
Pedersen og Susanne Sommer

Mht. datasikkerhed, tager det 3-4 ar før FMK er på omgangshøjde
Print sikkert med kode skal indføres
Sikker lagring af informationer på SBSYS af endnu flere informationer. G
drevslagring er ikke mere sikkert
Mht. blanketter i selvbetjeningslØsninger, kommer der nye skabeloner
Net-blanket opdateres automatisk, det tjekkes af IT-afdelingen
øget opmærksomhed pa risikovurdering og styring
Tab/tyveri af mobiler og PC-er er et sikkerhedsbrud, som straks skal meldes
til if-afdelingen. Hent oplysningspligt pa intranettet
Konllnelitarer
(.)rientering

Punkt 467. Projekt “I)emokratisk Stadfæstelse” ved Susse ‘1’. I4ærche

Der orienteres om projektet, som er indsendt til budgetforslag 2019.
Ungdomsskolen er foreslaet som udbyder, derfor skal der træffes en
beslutning om, at ungdomsskolen kan stå for projektet, ifald
kommunalbestyrelsen godkender det.
Kommentarer Flot Demokratisk Stadfæstelse d.5.maj. Der er umiddelbar
opbakning fra Opvækst og Læringsudva get.
Susse og forældregruppen har arbejdet med projektet der kulminerede ved
stadfæstelsen d.5 maj et er vigtigt, at den Demokratiske Stadfæstelse ikke
ses som en konkurrent til den kristne konfirmation.
Projektet er indsendt som et eksternt btdgetforslag til budget 2019.

[Afdeling)
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Beslutning: Der er stemning for at Den Demokratiske Stadfæstelse
placeies i USK hvis der kommer en bevilling fra kommuna bestyrelsen. Der
nedsættes en arbejdsgruppe (Susse, Lars og Susanne) der med udgangspunkt
i det eksisterende program udformer en skabelon. Der lægges en teaser ud
pa hjemmesiden og evt, i brochuren hvoraf det fremgar at p ojekiets
gennemførelse er afhængigt af en kommende bevilling.

Punkt 468. Møclekalender skoIe~ret 2018-2019 ved Bo Petersen
Skolelederne opfordres til allerede nu, at tilrettelægge møder med
jeres respektive bestyrelser i forhold til hØringsperioden på Budget
2019.
Budgetmaterialetfbrventes udleveret den 9. august 2018.
HØringsperioderne garfra den 13. til ]Z august 2018 (1.
høringsperiode) og fra den 10. til 17. september 2018 (2.
hØringsperiode). Den første hØring i august ligger forud for
Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 27728. august 2018.
Med venlig hilsen Michael Gravesen, Koncernchef
August
September
November
Februar
Marts
Juni
Kommentarer Budgettet vedtages d.8.oktober.
Beslutning Møder p aceres: Tirsdag d. 14.08. I torsdag d. 13.09. I onsdag
.28.11.

Punkt 469. Evt, ved formanden

Kommende møder
Drøftelse af værdier
Ledelsens dekagelse i bestyrelsesmøder

Punkt 470. (;odkelnlelse af mødereferat ved formanden
Beslutning:

ti
FAABORC-MIDTFYN
KOMMUNE

Underskri ftei

(Afdelingi

Bo Lessmarni Petersen

Ib Ingildsen

J(A~G
Tina Elle aard

j4
Johan Kriwat

Susanne Sommer
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