UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

Mødedato:

25. Marts 2019.

Tidspunkt:

Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning.

Sted:
Deltagere:

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
Ledelsen er desuden repræsenteret ved
Søren Birch, Mia Hovgaard Pedersen
Desuden er Ane Clement-Nørætt inviteret til første punkt

Fraværende:
Afbud:

Susse Thorseng Lærche

[Afdeling]

Punkt 492. Kulturkoordinator Ane Clement-Nørætt ny koordinator på
kulturområdet.
AC-N fortæller om udviklingen på området.
Kommentarer:
Ane kom med en orientering om, hvad der foregår på kulturområdet.
d.19 juni er der Kulturnat i Faaborg.
Beslutning:
Orientering taget til efterretning.
Punkt 493. Orientering ved alle
Elevrepræsentanterne



Lukas Therkelsen, Formand for Ungdomsrådet
- Aktiviteter siden sidst
- Årsberetning 2018
Johan Kriwat, Næstformand for Ungdomsrådet
- Budgetopfølgning: Budget ser fint ud.
- Ungdomsrådet tager til Strasbourg om 3 uger.
- Man er klar til indflytning i det gamle FFV i uge 19.

Formanden
 Fra Opvækst og Læringsudvalget
 Tillykke til Lukas med kåring
 Tillykke til Mia med de 60 år og 40 års jubilæum
Ungdomsskoleinspektøren
 Orientering om dag-aktiviteterne
- 2-sprogsområdet
- Heltidsundervisningen og eneundervisningen efter møde med
Jakob Vejlø
- Mi Life inde i en omskrivningsproces
- SSP tilpasning af arbejdsgrundlag og struktur
 Orientering om den almene ungdomsskole
 Elevtal CPR: 2.352 Holdelever: 4.358 pr. 24.03.19 det er 1,8 hold pr
elev. Dette er meget flot, stor ros til koordinatorerne og
medarbejderne!
Administrativ souschef
 Budgetopfølgning: Forbrugspct. pr. 28.02.19 er 18,32%
Vejledende forbrugspct.: 16,67%
Bilag udleveret på mødet


Den skr. regnskabsforklaring 2018
Orientering givet
Side 2



Fravær: Pr 28.02.19 fraværspct. 0,9% og FMKs fraværspct. 5,7%



PR: Der er planlagt en forårstur på skolerne. Med opstart efter
Påskeferien.



Post: Der blev omdelt post fra Ungdomsskole Foreningen.

[Afdeling]

Afdelingsleder
 Udvikling af forstadsbåndet/Årslev
 Klubberne og besparelserne/effektiviseringen i folkeskolerne
Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
 Bo Lessmann Petersen, Friluftsrådet


Ib Ingildsen, Faaborg ØH.



Tina Ellegaard, Fynsland



Flemming Sørensen, LO



Susse Thorseng Lerche, Skrædderlauget under Håndværkerrådet

Medarbejderrepræsentanterne
 Kasper Bondo, Eftermiddags- og aftenaktiviteterne
 Lars Mosgaard, Dagaktiviteterne
_____________________________________________________________
Punkt 494. Budget 2019 fortsættes fra sidst ved Mia H. Pedersen
Mia samler op på drøftelserne fra mødet 25.02.19.
1. Udmøntning af effektivisering af procesomkostninger vedrørende
indkøb, man har beregnet at Ungdomsskolen skal spare kr. 105.157
fordelt således:
a) Telefon/mail mv. incl. øget e-handel besparelse på kr. 28.536
b) Reduktion i fysisk butik besparelse på kr. 64.283
c) Reduktion i udlæg besparelse på kr. 12.338
2.

Indkøbsbesparelse fra 2018 kr. 23.610

3. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetforliget
for 2019 at Ungdomsskolen blev pålagt en rammebesparelse på kr.
250.000. Det betyder at næsten alle områder vil mærke besparelsen.
4. I forbindelse med budgetforliget for 2019, har Kommunalbestyrelsen
valgt at omstrukturere 2-sprogsområdet.
Kommunalbestyrelsen besluttede på KB-mødet den 14. januar 2019
pkt. 28, at Ungdomsskolen fortsat skal have en 2-sprogsklasse.
Økonomien pr. 01.08.2019 er fortsat ikke afklaret.

Side 3

Ungdomsskolens budget er reduceret med kr. 763.666

[Afdeling]

5. Der er en estimeret effektivisering for Ungdomsskolen på kr.
190.000 i år 2019 og yderligere kr. 300.000 i år 2020. Det betyder, at
vi inden 8. februar skal give tilbagemelding til eventuelle opsigelser
for at indfri budgettilpasningen i 2019. Det omfatter alle
Ungdomsskolens aktiviteter.
6. Merforbrug fra 2018 kr. 109.003.
Ad 1

Alle områder reduceres

Ad 2

Alle områder reduceres

Ad 3

Der opsiges timelønnede medarbejdere i omfanget af en ½
stilling. Søren dækker nogle af disse lærere ind, Sørens hold
lukkes.

Ad 4

Der opsiges 1 fuldtidslærer i Faaborg
Der opsiges 1 deltidslærer i Faaborg
Der opsiges 1 deltidslærer i Årslev
Ved færre end 7 elever i Årslev, sendes elevgruppen til
Odense, da vi ikke kan opretholde en fuld lærerstilling til
dækning af den samlede undervisning.

Ad 5

Der sker lukning af større arrangementer/hold og
medarbejderne på områder genansættes ikke.
Desuden skæres ned på div. konti. Der tænkes i brugerbetaling
og medfinanciering fra vores samarbejdspartnere.

Kommentarer:
Orientering:
Ledelsens forslag til besparelser blev gennemgået:
Beløbet på kr. 128.000 på effektiviseringer er forholdsmæssigt lagt ud på
alle områder.
Besparelsen på kr. 250.000 er foreslået udmøntet på:
1) SommerSportCamp kr. 100.000.
2) Børnekulturfestival kr. 28.845.
3) Leder uddannes til at undervise i førstehjælp og knallert samt
undervisning i friluftsliv, forventet besparelse kr. 65.000.
4) Udenlandsrejser nedsættes med kr. 56.691 bl.a. med regulering af
elevbetaling.
Konsekvenserne er:
 Forplejning til møder nedlægges/begrænses.

Side 4








Sportsafdeling nedlægges
Udgifter til hjemmeside nedbringes
Folkeskolerne skal være medfinansierende i den åbne skole
Elevbetaling indeksreguleres på hold og rejser
Nedlæggelse af klubbernes medlemskab i Ungdomsringen
Den ene leasebil undersøges afhændet.

[Afdeling]

Bestyrelsen tager ovennævnte til efterretning og foreslår derudover at
nedlægge Byrumsmusical, bl.a. fordi den kun tilgodeser Faaborgområdet.
Kr. 205.000 i 2019 og kr. 100.000 i overslagsårene.
_____________________________________________________________
Kommentarer
Der tages højde for flg. udmelding
Kære chefforum/lederforum
Hermed orientering om, at partierne i kommunalbestyrelsen (minus K og Ø) i dag
har indgået en tillægsaftale til Budget 2019. Aftalen kommer i kølvandet på den
seneste tids diskussioner om effektiviseringerne på Budget 2019.
I korte træk betyder aftalen:
- at de igangværende afskedigelsesprocesser i organisationen sættes i bero (dog
fortsætter processen i Arbejdsmarked, fordi der politisk er nikket til, at der her er
tale om effektiviseringer.)
- at der bliver afsat tid til en grundigere vurdering af, om der i 2019 kan findes
effektiviseringer for hele det forløb, der er aftalt i Attraktive og Effektive
Arbejdspladser.
Politikerne har besluttet, at der skal være afklaring på denne proces inden
kommunalbestyrelsens møde d. 8. april i år.
Se flere detaljer i vedhæftede filer:
Vedhæftet er:
- selve tillægsaftalen
- den nyhed til Vores FMK, som er offentliggjort kl. 12 i dag
- den MED-procesplan, der er udarbejdet for det kommende forløb
Jeg skal bede jer om at have en særlig opmærksomhed på, at den vedhæftede
proces skal overholdes. Det gælder særligt for ledere i Opvækst og Læring, at I
skal være obs på, at de varslede personaletiltag (afskedigelser), som var sat til at
gå i gang den 19.-20. februar dermed skal afvente kommunalbestyrelsens
behandling den 8. april inden den eventuelt fortsætter. Jeg kan opfordre til at
orienterer næstformanden i jeres lokale MED om dette og følger op med en
kommunikation til jeres medarbejdere.
Venlig hilsen
Helene Bækmark
Side 5

Kommunaldirektør

[Afdeling]

Beslutning:
Vi afventer pt. beslutningen og udsætter drøftelsen af besparelse på 300.000
kr. i 2020.
Punkt 495. Udkast til Årsberetning
Fremlæggelse af udkast til årsberetning.
Kan beretningen godkendes af bestyrelsen.
Årsberetningen tilsendes Ungdomsskolens administrative ledelse, Opvækst
og Læringsudvalget. Den lægges ud på FMUS.
Kommentarer:
Beslutning:
Udleveret med mulighed for kommentarer inden torsdag d. 28/3 kl 0900 til
Susanne Sommer
____________________________________________________________
Punkt 496. Evt. ved formanden
Intet
______________________________________________________________________

Punkt 497. Godkendelse af mødereferat ved formanden
Referent: Susanne Sommer
Beslutning:
Punkter på kommende møder
Kommende møder:
27.05.19 på Bangsbo


Endeligt budget ved Mia H. Pedersen



Punkt 489. Tilpasning af struktur ved Mia H. Pedersen



489. Hvordan forstår vi ledelsesrollen i FMKsammenhæng, og hvem
sparer ledelsen med.



Aktivitetsplan for kommende skoleår

Underskrifter:
___________________________________________

Bo Lessmann Petersen
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[Afdeling]

_______________________________
Ib Ingildsen
_______________________________
Tina Ellegaard
______________________________
Flemming Sørensen
_______________________________
Susse Thorseng Lerche
_______________________________
Lars Mosgaard
________________________________
Kasper Bondo Christensen
________________________________
Lucas S. Therkelsen
________________________________
Johan Kriwat

________________________________
Susanne Sommer
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[Afdeling]
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