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Ungilo ssk km
Faaborg-Midtfyn

Unqdonlsskoten

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

13. september 2018.
Kl. 18:00
Sted:
Deltagere:

—

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, Mia H. Pedersen

Susse T. Lærche
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Punkt 471. Falsetteti. Status ved Lukas 5. Therkelsen
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Udsættets
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Punkt 472. Orientering ved alle

Elevrepræsentanteme
• Lucas S. Therkelsen, Formand for Ungdomsrådet
•

Johan Kriwat, Næstformand for Ungdomsrådet
Budgetopfølgning:

Formanden
• Fra Opvækst og Læringsudvalget
Budgetforhandlingerne, og ungdomsskolens høringssvar
Der er fortsat forslag om:
Sammenlægning af 2-sprogsklasserne
Besparelse på 250.000 kr. på almendelen
Oprettelse af Demokratisk Stadfæstelse
-

-

-

Fra den 10. til 17. september 2018 ligger 2. horingsperiode.
Budgettet vedtages d.8.olctober.
Det samme budget er genudsendt og der kan overvejes at lave et
høringssvar.
Ungdomsskoleinspektøren
• Orientering om besættelse af stilling
Der blev orienteret om besættelse af Henriks stilling. Stillingen
er blevet omformuleret til en koordinator Stilling, hvilket gjorde
at Kim Aas Christensen er blevet ansat som Koordinator.
Ane Clement er ansat som kultur medarbejder.
• Omstrukturering af ledelse
Det bliver der kigget på, hvad for nogle ledelses opgaver ledelsen
skal dele imellem sig i den nye struktur.
• Orientering om hændelse vedr, borger
Orientering om at en borger kom på kontoret og overfusede
personalet.
• Orientering om dag-aktiviteterne
2-sprog startet på Broskolen 7 elever
2-sprog Faaborg 5 elever
Elevtallet er lavt, og vi har ikke oplysninger om flere elever pa
vej. Vi regner med at samle 2 sprogs klassen i Årslev iht. Budget
2019.
Seager 3 elever, her forventes vi fyldt op hen mod efterarsferien.
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Der blevet orienteret om flytning af Seager skolen til lokalerne
på Bangsbo. Medarbejderne bliver inddraget i Processen.
Mi Life startet op det foregår i lokalerne på øverste etage på By
skolen i Faaborg. der er mange elever tilstede i huset, mens
projektet løber af stablen.
Orientering om den almene ungdomsskole
Tilmelding kører som den skal
U-Kant
Ledelsen har været til møde med politik/strategi om
prøvehandlingen, der er ikke nok unge der følger det, det skal
boostes noget mere, så der er flere unge der kan følge dem.!
Vi opfodre dem til at tage andre unges initiativer til
arrangementer.
Trivselsundersøgelsen er i gang
Trivselundersøgelsen er i gang, der mangler mange besvarelser.
Vi opfodre folk til at få svaret på denne undersøgelse
Elevtal CPR: 1149 Holdelever: lSO7pr. 05.09.18

Administrativ souschef
• Budgetopfølgning: Forbrugspct. pr. 31.08.18 er 67,38%
Vejledende forbrugspct. 66,67%
Bilag udleveres på mødet
•

Fravær: Pr 3 1.08.18 Fraværspct.

•

PR: Ny Brochure uddeles på mødet

•

Førstehjælp flyttes til 7. klasse

og FMKs fraværspct.

Førstehjælp er besluttet at flytte til 7 argang. Der bliver sendt
invitation ud til alle skoler
•

Post:
Post er blevet omdelt
Der blev orienteret om budgettet, og fraværs oversigt er blevet
omdelt. Pr brochure er blevet omdelt til bestyrelsen. Der er er
også blevet omdelt en folder vedrørende demokratisk
stadfæstelse. Derudover kom der en flyer om et tilbud
vedrørende Ringe Ungdomsklub.
Pr der skal rammes så bredt som muligt i Udskolingen.
Kommunens “sjov i efterårsferien folder” er også blevet uddelt.

Afdelingsleder
• Klubberne
Der er gang i klubberne, klubberne er velbesøgt.
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Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Bo Lessmann Petersen, Friluftsrådet
Intet
•

Ib Ingildsen, Faaborg ØH
Suppleant for Ib er Jens Blom Nielsen.

•

Tina Ellegaard, Fynsland
Intet

•

Flemming Sørensen, LO
Placering af 10 klasse

•

Susse Thorseng Lerche, Skrædderlauget under Håndværkerradet
Orientering om brochure

Medarbej derrepræsentanterne
• Kasper Rondo, Eftermiddags- og aftenaktiviteteme
Kasper orienterede om at E-sport er startet op.
Der er god aktivitet i klubberne.
•

Lars Mosgaard, Dagaktiviteterne
Lars orienterede om at besparelserne ikke er gået uhørt hen
blandt personalet

473. l-loringssvar nr.2 til budget 2019
Det drøftes, om der skal formuleres et nyt høringssvar til
kommunalbestyrelsen.
Kommentarer
I-loringss~ ar bliver fremsendt igen.

Beslutning

474. Ledelsens deltagelse i hestyrelsesmoder

Den nuværende bestyrelse har ikke drøftet, om man i lighed med den
tidligere bestyrelse vil indbyde ledergruppen til alle bestyrelsesmøder.
For en god ordens skyld bør denne beslutning drøftes i den nuværende
bestyrelse.
Kl) Iii fli enta i~et~
Ledergruppen forlader mødet, mens bestyrelsen drøfter punktet.
Beslutning
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Kommende møder
Onsdag d.28.1 I
_Kim_Aas Christensen bliver inviteret med til næste møde.

I’unkt

476 (;odkc,id’lse al’ fllO(Iereferat ~cd formanden

Beslutning:

I nderskri Ii

Bo Lessmann Petersen
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Ib Ingildsen
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Tina Ellegaard

Flemming/ørensen
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Susse Thorseng Lerche
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Lucas 5. Therkelsen

FAABORC-MIDTFYN
I<OM M UN E
Johan Kriwat

Susanne Sommer
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Flytning af Heltidsundervisningen
Arbejdsgruppe Søren, Kim, Susanne
12.09.18

Grønt lys til start af proces fra Michael Gravesen

Kim

13.09.18

Orientering til ungdomsskolebestyrelsen

Susanne

13.09.18

Kim får grønt lys fra Helle Vibeke til flytning

Kim

xx.xx.xx

Søren og Kim mødes vedr, praktisk indretning
og fælles brug af lokaler samt udregning af, hvad
der er brug for til flytning rent økonomisk.
Drøftelse af lokalefordeling

Søren og Kim

xx.xx.xx

Forespørgsel ved flyttehjælp Helle Vibeke
Fyttebil, containerflyt, computerstik,
Køkkenopgradering og evt, andet

xx.xx.xx

Orientering af MED

Susanne

xx.xx.xx

Samtale med Øhavsskole om hjemtagelse af SF02

Kim

xx.xx.xx

Orienterinaf klubben og andre brugere

Søren

xx.xx.xx

Pakning Søager

Medarbejderne på Søager

xx.xx.xx

Bestilling af flyttebil samt sættevogn til
containerflytning

Jacob D

01.01.19

Indflytning

Søren Kim medarbejderne Søager

xx.xx.19

Fællesmøde med medarbejderne på Bangsbo

Klubmedarbejdere, Lars, Rasmus,
Jørgen, Mia, iagtlæreren
Heltidsmedarbejderne

xx.xx.19

Start af projekt træværksted

Søren og Kim

xx.xx.xx

Samtale med visitationsenheden
Lave et alternativt undervisningssted i Faaborg,
Styrkelse af Heltidsundervisning profil
Så ikke alt presses ind på Heden Vantinge
Hjælp til Øhavsskolen
Bredere ungemiljø på Bangsbo

Michael og Kim

U’Kant halvårsberetning
Vi kom rigtig godt fra start, og det gik hurtigt med at få mange følgere særligt
på Facebook. Vi fandt i redaktionen også hurtigt ud at at arbejde godt sammen.
Efter en succesfuld opstart begyndte udviklingen i følgere at aftage, da vi skulle
nå ud til nye målgrupper. Vi begyndte at lære meget om hvilke opslag der
fungerede godt og dårligt, og vi fik organiseret det interne redaktionsarbejde.
Vi har flere faste koncepter, som vi strukturere vores arbejde efter. Dette gjorde
at vi fik en stor mængde opslag på Facebook, som nåede langt ud, og vi så en
opgang i følgere på både Facebook og Instagram.
-

Vi løb dog ind i udfordringer omkring sommerferien, da vi oplevede problemer
med at få adgang til det budget vi havde fået tildelt, samt store komplikationer
med at få en fælles redaktionsmail. Kvaliteten at opslagene faldt også i
sommerferieperioden, da flere redaktionsmedlemmer var skiftevis på
sommerferie. Både Instagram og Facebook blev dog holdt aktiv hele perioden.
To at redaktionsmedlemmerne er stoppet, så vi har sat gang i en ny
ansættelsesproces. Når problemerne med budgettet bliver løst, og redaktionen
igen bliver fuldtalligt, regner vi med igen at se en stigning i antal at følgere,
samt aktivitet på de sociale medier.
Facebooksiden har p.t. 311 “likes” og 328 følgere. I perioden 24. juli 20.
august havde facebook-opslagene en rækkevidde på 2350 personer, videoerne
en rækkevidde på 1231 personer og siden havde en samlet interaktion med
opslag (likes, reaktioner, delinger, kommentarer) på 519.
—

Nedenunder ses tabeller over vores følgeres demografi:
Aggregerede demografiske data om — penoner, der synes godt oni din side, baseret pi de opiysftnger om alder og
køn, som de nar angivet i deres bnigetprofiier.
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Bemærk at størstedelen af vores følgere er kvinder, og at
siden i overvejende høj grad formår at ramme den
ønskede målgruppe. Derudover er der en god del i 35-54
aldersgruppen der følger med formentligt forældre.
—

Geografisk har siden størst gennemslag i Faaborg
området, og bemærkelsesværdigt mindre i Ringeområdet. En overvejende stor del af borgere uden for
kommunen særligt i Odense og KBH følger også med.
-

-

Espe, Regional South
Kværndrup, Region cl
Flome, Region al Sout

3

Grundet det lave følgerantal i Ringe vil vi fremadrettet forsøge at målrette
opslag mod det område, og forventer derfor et stort skub i følgerantallet, når
disse potentielle følgere kommer med.
Endeligt vil vi påpege, at alt indhold fra Facebook-siden er organisk, og vi altså
ikke har benyttet promoveringer grundet de budgetproblemer, vi stødte ind i
omkring sommerferien. Facebook er over den seneste tid blevet mere
konkurrencepræget, og det betalte indhold vægter fortsat mere og mere end
det organiske indhold.
Instagram-siden har været mindre aktiv m.h.t. permanente opslag, hvor vi kun
har produceret 8 historier, vi har dog 39 historier, som vi primært har benyttet
som “liveudsendelser” fra begivenheder.
Siden har i alt 112 følgere, som ikke er særdeles højt. Bemærkelsesværdigt er
dog, at interaktionsraten på instagram er langt højere end på Facebook. Det
gennemsnitlige antal interaktioner pr. opslag på instagram er 21, som udgør
ca. 19% af vores følgere. Det er kun 2 opslag på Facebook siden der har opnået
en tilsvarende interaktionsrate. Vi forventer at blive mere aktive på Instagram
over de kommende måneder.

i hele 1.000 kr.
Budgetopfølgning pr. 31.08.2018
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I Ringe Ungdomsklub har du mulighed at være sammen med dine venner, spille
bordfodbold, bordtennis, pool samt bræt- og computerspil. Selv om vi er gode til at
være sociale, har du også mulighed for at være dig selv i Ringe Ungdomsklub.
Vi viser film og sport på storskærm, du kan spille boldspil m.m på multibanen, som
ligger foran klubben.
I vores lille køkken har vi dagligt med salg af toast, pizza, sodavand, Cocio, Nestea,
slik og som noget nyt har vi fået “Sun Lolly” med forskellige smage.
Vi afholder ind i mellem pool/bordfodbold turneringer samt laver hyggeaftner med
popcorn. Har du lyst til en snak eller bare brug for at hygge, er klubbens personale
altid til rådighed.
Der vil også være mulighed for at lave og/eller spise aftensmad hver onsdag i
klubben, hvor vi åbner op en time tidligere. Det koster 20 kr. at deltage i spisning
Vi glæder os til at se dig i klubben!

Mvh Personalet i Ringe Ungdomsklub

Åbningstider
Mandag: 18:30-21:30
Tirsdag: 18:30-21:30
Onsdag: 18:30-21:30
Torsdag: 18:30-21:30
Fredag

—

lukket

Klubbens personale
Michael Korp Nørtoft Stjernstrøm.
Jonas Have Dyremose.
Yasmin Busch Hansen.
Søren Birch.

IJngdomssko
en
Faaborg-Midlfyn ~

Fraværsoversiqt september 2017- august 2018
Måned
Fravær % Norm
Total
1,0
2017
September
2,4
Oktober
0,4
November
1,2
December
2018
Januar
2,2
Februar
2,5
Marts
0,9
April
0,6
Mai
1,0
Juni
0,4
Juli
August
Ungdomsskolens fravær er pa 38 medarbejdere 1,0%
FMK’ fravær er på 4.373 medarbejdere 5,7%

