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[Tilføj et citat her fra en af virksomhedens ledere, eller brug dette område til en kort
beskrivelse af dokumentindholdet.]

Indledning
Kære læser
Hermed er ungdomsskolens årsberetning 2018. Der er som vanligt godt gang i de unge,
selvom skoledagene er lange. Vi har opgjort ungedeltagelsen i tal (se sidst i beretningen).

Glade medarbejdere
Der er stor ros til medarbejderne for håndtering af de mange arbejdsopgaver med stadig
færre ressourcer. Sygefraværet ligger lavt omkring 1% og den sociale kapital ligger højt på
12,6. Ligeledes er aktivitetsniveauet højt i ungdomsrådet, som også laver rigtigt mange
aktivitetstilbud til deres jævnaldrende – især i Faaborgområdet.

Ny ledelsesstruktur
Ungdomsskolen er under konstant forandring, og i 2018 har vi igen ændret
ledelsesstrukturen, således at vi er færre ledere til at løse den samlede ledelsesopgave.
Hvis det viser sig at være en uhensigtsmæssig disposition, går vi tilbage til den oprindelige
struktur.

Friluftsliv ved Lars Moesgaard
Ungdomsskolen har skabt talrige muligheder for et aktivt, sundt og alsidigt friluftsliv igennem
fysisk aktivitet i naturen og oplevelser af og i naturen. Vi har været med til at øge
tilgængeligheden, kendskabet og brugen af øhavet, landskaberne samt naturområdet
Tarup-Davinde igennem mange forskellige friluftsaktiviteter, for FMK`s unge.Under
lovgivningen om Den Åbne Skole og på almen hold, har over 800 unge, deltaget på hold i
friluftsliv, såvel folkeskoler som friskoler har deltaget.
Sydfyn er omgivet af noget af Danmarks mest spektakulære havområder, færdsel ved og på
havet kræver omtanke, både for naturen og sikkerheden. Instruktørerne der arbejder i
Ungdomsskolen er uddannet i sejladsaktiviteterne, formidling og har indgående
lokalkendskab. På øhavet har det været havkajak, stand up paddling, windsurfing, dykning
og speedbådskørekort. Ultimo august havde 12 unge fra onsdags kajakholdet held til i
Helnæsbugten at sejle tæt op af en flok Marsvin. En kæmpe oplevelse.
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I samarbejde med klubber, foreninger og private udbydere, har Ungdomsskolen tilbudt,
Bueskydning, svæveflyvning, ridning, jagt, klatring og mountainbike. Endvidere har
nabokommunernes Ungdomsskoler været inviteret ind til samarbejdshold, hvor vi har
afholdt havsportsweekend med havkajakture og forskellige workshops, ligeledes med
instruktører fra andre fynske ungdomsskoler. I landskaberne har det været mountainbike,
klatring, ridning, parkour og kanosejlads. Der blev afholdt aktivitetsdage og hold med O-løb,
mountainbike, kano, kajak, parkour, standuppaddle, windsurfing og bålmad for Broskolen, Carl
Nielsen skolen, Hjemly Friskole, Enghaveskolen
og Nordagerskolen, samt valgfag i havkajak og
windsurfing på Øhavsskolen og CNS.
Ungdomsskolen har ligeledes arrangeret
havkajakforløb tilpasset specialklasserne på
Øhavsskolen og Tingagerskolen.
Windsurfing

Tur med havkajakkerne

Vi har afholdt weekendskiture til Tyskland,
hvor Snow-Domen ved Hamburg har
været rammen om en hel dag med
udfordringer for de nye og finpudsning af
teknikker for de øvede.
I vinterferien har der været afholdt skitur til Østrig og Italien hvor vintersport, ski, kælk

Skitur

og snowboard, har været på programmet. Endvidere har de unge arbejdet med tysk,
østrigsk sprog og kultur, akkompagneret af den storslåede natur i Alperne.
Vi understøtter den voksende eventkultur, hvor folk mødes, inspireres og opdager nye
trends, samt møder andre unge på tværs af FMK. Ungdomsskolen har givet de unge
muligheder for at udøve idræt i naturen, gennem tilrettelagte hold, events og aktiviteter. I
nord har vores samarbejde med naturskolen Åløkkestedet, givet de unge oplevelse på og
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ved Davinde Sø. Shelterne, saunaen og bålhytten på Millinge Klint har været rammen om
flere events.
Hvert år intensiveres vores ambition yderligere om at styrke unges kendskab, indsigt og
muligheder i de organiserede fællesskaber og foreninger, samt opdage og opfinde
selvorganiserede aktiviteter, for herigennem
at kunne udvikle spirende fællesskaber,
stærke interessefællesskaber, som
måske kan blive til nye foreninger, eller
nye afdelinger i regi af eksisterende. På
den måde opfyldes udviklingsstrategiens
intentioner.

Sheltertur

I efteråret 2018 planlagde vi sammen med de unge forårets fisketure, havkajakture,
vildmarksture og kanoture, hvor vi skal overnatte i telte og shelters. De unge ønskede at
fastholde ugentlige havkajak og windsurfing hold.

Ungdomsrådet FMKUR ved Lars Moesgaard
FMKUR har haft mange aktiviteter på programmet
FMKUR har i det forgangne år afviklet mange forskellige aktiviteter af kulturel og politisk
karakter. Vi har her forsøgt at give et resume af årets begivenheder med billeder og tekst.
Det er jo kun et udpluk, i det der har været over hundrede forskellige åbne tiltag arrangeret,
tilrettelagt og udført af ungdomsrådet og mange frivillige, for FMK`s unge.

FMKUR har gjort en masse for
ungdomskulturen i Ringe og Faaborg
Ungdomsråds møder, oplæg,
debat og planlægning

Rådet arbejder for at skabe et godt ungdomsliv med et
spændende indhold for alle unge i kommunen, og inspirerer
unge fra alle egne af FMK til at deltage.

Der er ved årets afslutning planlagt en del nye aktiviteter for forårsperioden
som caféeftermiddage
.
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Ungdomsfolkemøde
FMKUR har afviklet en tur til Ungdommens
folkemøde, som er et årligt arrangement afholdt af
Ungdomsbureauet. Folkemødet er en
demokratifestival, hvor unge kan debattere,
diskutere og blive hørt. Festivalen blev afholdt for
første gang i 2016. I 2018 afholdtes Ungdommens
Folkemøde fra den 6. - 8. september i
Valbyparken. 12 unge fra FMK deltog i turen og
det gør vi igen.

Ungdommens Folkemøde
oplæg

Et af resultaterne fra en af
Ungdommens Folkemøde
workshops

Generalforsamling
og valg

Elevrådsdag
FMKUR har holdt en elevrådsdag for alle skolernes elevråd, hvor der blev holdt oplæg og
workshops om demokrati og ungdomsråd. Der var tæt på 100 deltagere, så arrangørerne så

FMKUR afholdt

sig nødsaget til at flytte til Faaborg Gymnasium i stedet for Byskolen. Dagen var en succes,

mandag d. 10

og det er en indsats, der fremadrettet forventes at afvikles 2 gange årligt.Det er planen, at

december

der bliver holdt endnu en dag i foråret. Opvækst og læring er blevet kontaktet, og assisterer

generalforsamling på

projektet politisk. FMKUR kontakter interesserede unge fra elevrådene og foreslår dem

Kulturzonen, hvor alle

deltagelse i ungdomsrådet. Rådet skal med til et udvalgsmøde i Opvækst og Læring for at

interesserede unge
kunne deltage. Her blev
opstillet og valgt et nyt
triumvirat. Formand:
Lukas Therkelsen.
Næstformand: Johan
Kriwat. Kasserer: Viktor
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fortælle om elevdemokrati, planlagte og afviklede tiltag.

Fælles elevrådsdag for alle FMK skoler, med workshops og oplæg afholdt på Faaborg
gymnasium

Tur til Europa-Parlamentet Bruxelles/Strassburg
I starten af december 2018 ansøgte Ungdomsrådet Christels Shaldemoses besøgspulje om
tilskud til et besøg i Europa-Parlamentet, hvor deltagere i ungdomsrådsarbejdet, har
fortrinsret til pladserne. Vi har modtaget tilsagn om støtte til 12 pladser, og turen skal
afvikles i påsken 2019.

Hvad laver Ungdomsrådet i forhold til politik
FMKUR har 12 nov. deltaget i kommunalbestyrelsens temamøde og her givet et indblik i
rådets arbejde, aktiviteter og visioner.FMKUR har deltaget i workshops og dialogmøde, med
§17, stk. 4-udvalg, der under overskriften Fremtidens Skole skal komme med bud på
rammerne for folkeskolen her Faaborg-Midtfyn i fremtiden. FMKUR delager ligeledes 11
marts, hvor udvalget fremlægger deres anbefalinger.
FMKUR deltager i workshop omkring forslag til ny strategi for fritids- og frilufts-strategi
lørdag 19. januar 2019. En unge repræsentant nævnte, at der bør foreslås temaer som:
Oprette fællesskaber til unge mennesker der er interesseret i havsport, gerne i samarbejde
med FMUS. Gøre det attraktivt at være på stranden med f.eks. Shelterpladser, outdoorevents for unge, diverse studierabatter til pågældende faciliteter. Herunder leje af udstyr,
grejopbevaring, shelterpladser samt instruktører og transport, som FMUS evt. kan bidrage
med. Det blev aftalt at støtte initiativet.
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Den store bagedyst,

Hvad laver ungdomsrådet i forhold til ungdomskultur

pool i Ungdomshusets

Der blev i 2018 holdt ugentlige cafe aftener i KulturZonen og Ungdomshuset.

cafe og forskellige

Ungdomsrådet holdt åben cafe, der kunne købes kaffe og der var underholdning,

koncerter med lokale

forskellige aktiviteter, fælles madlavning og foredrag. annonceret på FMKUR`s, Faaborg-

ungdomsbands

Midtfyn Kommunes Ungdomsråd, face book side, og ungeredaktionen U`kant, hjalp med
at reklamere for div. event`s. Ved årsskiftet var der ca. 60 faste brugere af
Ungdomshusets cafe og 30 i Kulturzonen.

Filmaften og guitaraften på kulturzonen

Heartland Festival
FMKUR besluttede, at de søger ind som ungdomsråd på Heartland festival 2019. Der er
planer om at sende en ansøgning om at komme gratis ind, til gengæld loves et fedt
arrangement.
FMKUR deltog talstærkt i NAU-landsmøde. De sidder nu i NAU`s bestyrelse, årsmøde, og
står for integrations arrangement, musikarrangementer, e-sportsarrangementer, Grill og
konkurrencer. I sommerferien vil FMKUR forsøge at arrangere en sommercamp for alle
FMK`s unge med forskellige frilufts aktiviteter og oplæg for og om rådets arbejde.
I forbindelse med et snart forestående folketingsvalg, vil
vi ligeledes arrangere paneldebat, workshops og andre
aktiviteter.
I den nærmeste fremtid vil vi
besøge Nyborg Ungdomsråd,
for at sparre med dem og så
vil vi deltage i folkemødet på
Bornholm, hvor der er stor
inspiration at hente ift. Uddannelse, fritid, fremtid og masser af
politiske og kulturelle aktiviteter. Det blev besluttet fortsat at udbrede viden om vores
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aktiviteter og besøge skoler for at fortælle om vores aktiviteter, tanker, muligheder for
indflydelse og visioner for ungdomslivet i FMK.

Det skal være fedt at være ung!

Iværksætteri og entreprenørskab ved
Kenneth Johansen
Iværksætterområdet, som løbende understøtter et digitalt
ungemagasin “theyouth.dk”, har i slutningen af året også haft
skribent og ophavsmand Mikkel Dalskov på udlandsophold i
San Diego USA inden for emnet innovation og
entrepreneurship. Ungdomsskolen havde også
fornøjelsen at lave en livestreaming som et lille
juleindslag direkte fra San Diego til Ungdomsskolens
julekomsammen i starten af december.
Mikkel skrev til Ungdomsskolen fra USA:
At rejse er en af de bedste måder at uddanne sig på.
Det at tage væk fra de vante rammer og ud i verden
for at opleve noget nyt samt det at være en del af et
innovativt fællesskab af business‐folk i San Diego har
uden tvivl tvivl ændret min livs- og verdensforståelse.
Ydermere har jeg oplevet en anderledes kultur, fået ny

Elever med slutprodukt af
iværksætteriforløb
Mikkel Dalskov i San Diego 1

og nyttig viden, men vigtigst af alt: Jeg har lært noget om
mig selv.
Jeg har fundet ud af, at jeg førhen har manglet noget: Et fag eller en anden tankegang end
det, man lærer i det danske undervisningssystem - og det fandt jeg i Californien. Derfor er
mit ønske fremadrettet at gøre op med nulfejls-tænkning, og at der i stedet for bliver
implementeret nogle nye elementer i undervisningssystemet eller tankegangen i Faaborg
Kommune. Vi har som kommune brug for at skille os ud, for os selv, for de unge og for
Danmark.

Det har været meget berigende at følge Mikkel og de andre unges udvikling i forbindelse
mediværksætterområdets tiltag.
Efter jule-livestreamningen blev det besluttet, at iværksætterområdet vil planlægge et eller
flere Events med erhvervsuddannelsen California International Business University, der er
et innovations-universitet, som har en dansk udviklingssamarbejde med det københavnske
universitet Niels Brock, hvor nuværende “præsident” og den tidligere passionerede serie
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entreprenør Brian Hawkins i løbet af foråret vil lave et event. Det sker meget gerne i
samarbejde med ungdomsrådet, for at kunne inspirere andre lokale unge til at springe ud i
efteruddannelse i udlandet og komme hjem med rygsækken fyldt med innovative ideer,
erfaringer og inspiration til udvikling af vores kommune. Drømmescenariet ville være, hvis
Brian Hawkins holder et foredrag for interesserede unge fra vores kommune. Dette ville give
en forsmag på en god uddannelse, men også på, hvad livet også byder på, samt et praj om
den tankegang, der blandt andet bliver fulgt i Californien. Vi håber meget det vil kunne
samle flere unge innovative og kreative mennesker i kommunen, som fremover vil kunne få
mulighed for at mødes og udveksle ideer sammen i ungdomsskolens iværksætter-værksted
og rammer.

Young Recycle Fashion - et samskabelses-projekt
Ungdomsskolens Iværksætterområde er indgik i et samskabelses-projekt og samarbejde
med Dansk Røde Kors og bymæglerne i Ringe for at skabe et læringsforløb for unge i
årslevområdet med fokus på, recycling, upcycling, men også indtil flere elementer af
ideudvikling, innovation, bæredygtighed, entreprenørskab og iværksætteri.
Projektet blev til i slutningen af året og er nu kommet godt fra start, og vi har fuld tiltro til at
det nok skal blive godt, selvom projektet er i en løbende udviklingsfase, og derfor løbende
skal justeres og forventningsafstemmes mellem de involverede parter.
Det er hensigten, at de unge, som har aktivt har valgt projektet som valgfag, selv skal kunne
se potentialet i at indgå i frivillige sammenhænge og også have et projektorienteret og
entreprenant og medskabende fokus som en rød tråd igennem hele opgaven med
elementer, som at skabe forskellige afdelinger eller grene i projektet som modeshow, PR og
SoMe promovering, skabe en butiks-udstilling og mange andre spændende ting.
Vi håber i iværksætterområdet, bl.a. at kunne bruge dette pilotprojekt som inspirationskilde
for lignende samskabelses -og byfornyelsesprojekter. Derfor bliver disse projekter også
brugt som eksempler og introduktion for kommunens §17-4 udvalg omkring “fremtidens
skole”. Vi har i iværksætterområdet store ambitioner om, at sammentænke det hele i et
langt større perspektiv ift. alle kommunes skoler ift. læring inden for frivillighed, borgerinvolvering, demokratisk dannelse og iværksætteri.

E-sport og Gaming ved Kenneth Johansen
E-sport er blevet et stort område som hele tiden udvikler sig. E-sport har, som mange nok er
bekendt med, et rigtig godt tag i drengene som er overvejende repræsenteret, også på
Ungdomsskolens E-sports-hold.
I Ungdomsskolen har vi over hele året fast E-sport i Faaborg, Ringe, Hillerslev, Årslev. Vi
arbejder på at få nogle flere hold op i Broby-området, men da E-sport ofte er ret krævende
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rent udstyrs -og hardwaremæssigt, kan det være meget svært at afvikle E-sport på flere
lokationer samtidigt.
I Faaborg og Årslev har vi fået et rigtig godt samarbejde med hhv. Øhavsskolen og
Broskolen omkring E-sport som udbydes som valgfag i den åbne skole. Her har vi fra
skoleårets start afviklet et fast hold i Faaborg og 2 hold i Årslev hver uge for samlet omkring
50 elever. Umiddelbart efter valgfagsundervisngen følger altid et alment E- sports hold om
eftermiddagen, hvor eleverne tilbydes at fortsætte deres træning eller at spille frit og f.eks.
afprøve og teste flere spilformer.
Der er ingen tvivl om, at især det danske hold Astralis succes med flere store vundne
mesterskaber i spillet Counter Strike var en stor inspirationskilde og drivkraft hos også vores
unge i 2018. Derfor arbejdede vi i E-sportsområdet også på at lave forløbsplaner, med
progression og faste læringsmål for hele forløbet og undervisningen i én samlet pakke, som
vi kunne tilbydes skolernes valgfags-undervisning.
På sigt håber vi på, at kunne stille med et fast FMUS-E-sports hold, som kan turnere mod
andre hold, ungdomsskoler, LAN´s, institutioner osv.
Vi har i perioden desværre måtte sige farvel til nogle af vores faste E-sports trænere
grundet de mange lokationer, vi laver E-sport på, er det nødvendigt med en forholdsvis stor
gruppe trænere og også en stor fleksibilitet, hvor trænerne kan supplere hinanden. Vi
arbejdede på at køre nye trænere ind som kan varetage E-sports undervisningen
fremadrettet. Vi har set, at interessen for gaming er stejlt stigende og har vurderet, at det er
et vigtigt område at forholde sig til som ungdomsskole, da der også kan være uheldige sider
ved de unges interesse for sporten.

Udover den løbende træning har Ungdomsskolen også deltaget i flere LAN´s, herunder
også Danmarks største LAN “NPF i Fredericia”
hvor vi havde et hold afsted i skolernes
efterårsferie. Yderligere har vi selv arrangeret
LAN-party´s i skolernes vinter-, efterårs- og
juleferie, ligesom flere LAN´s har været
arrangeret i samarbejde med andre
arrangører som Gastro & Gaming på
Polymeren i Årslev og vores eget
Ungdomsråd.
Ungdomsskolen har fra skolestart 2018
tilsluttet sig Esport Etisk Kodeks, som er en ny
frivillig mærkningsordning. Kodekset sender

Esport Etisk Kodeks
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et stærkt signal om viljen til at skabe tryghed og gennemsigtighed over for forældre,
seriøsitet over for spillerne og troværdighed overfor esports-miljøet. DGI er med i Esport
Alliancen og dermed en af parterne bag Etisk Kodeks som fortæller, at man ved at tilslutte
sig kodekset bl.a.
signalerer, hvordan man forholder sig til emner som gambling, fairplay, mål for
esportsundervisning og ikke mindst, hvordan man skaber balance mellem esport, kost og
sundhed i den pågældende klub/forening.

Ungdomsskolens kulturområde fik en ny koordinator, Ane Clement-Nørætt. ACN er
uddannet ved RUC og er stærk på kultur og kommunikationsområdet.

Kultur og kreativitet ved Ane Clement-Nørætt
Kulturområdet har i det forgange år været i en overgangsperiode efter store besparelser,
hvor vi er i gang med at definere, og udbyde, et bredt kulturbegreb. Målet er, at
Ungdomsskolen udbyder den størst mulige pallette af kulturelle tilbud, hvor kulturen bliver
brugt som et fælles tredje. På den måde kan vi understøtte de unge i at skabe og bibevare
positive fællesskaber, og give dem et frirum, hvor de kan snakke, være til og måske vende
tilbage til efter endt uddannelse. Kulturkoordinat Ane Clement-Nørætt har fra start oktober til
slutningen af 2018 være vikar på Mi Life.

Girls International
Et eksempel på et sådan positivt fælleskab er Girls International, hvor 9 tosprogspiger
mødes en gang om ungen med en etnisk dansk
underviser. Fokus er på kulturudveksling, kreativitet
og integration. Dette hold har hidtil ikke været slået
op som et hold, men har kørt som et fast hold med
faste tosprogs-piger. Holdet er nu åbent for alle
piger. Ønsket er, at der også er etnisk danske
piger, der melder sig til holdet, hvorved der vil
kunne opstå positive effekter for alle.

Girls International
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Design og sy
Design og sy på Brobyskolerne afd. Pontoppidan
er også et nyt
initiativ. Holdet startede op i efteråret 2018.
Fokus er på hyggeligt samvær og det at skabe
noget ud fra egne visioner og design. Holdet blev
sat op i Brobyværk, da det er et område
Ungdomsskolen ikke er så stærkt repræsenteret i.
Design og sy vil blive udbudt andre stedet i 2019.

Stolt i eget design

U’kant ved Ane Clement-Nørætt
I september 2018 ansatte ungeredaktionen 3 nye ansigter, hvoraf det yngste medlem er 13
år.
Redaktionen fandt hurtigt sammen og etablerede sig godt. Der har i det hele taget været en
rigtig god arbejdsmoral og seriøsitet omkring projektet fra september til nu. Redaktionen
tæller fra januar kun 4 personer, da 3 er stoppet. Redaktionen har fungeret godt med et stort
antal, hvorfor de håber at kunne ansætte 2 nye ansigter i uge 8, hvor der afholdes
ansættelsessamtaler.
Der har været et løft i både frekvensen og kvaliteten af videoer, hvilket har affødt flere
følgere.
Den 28.1 2019: 441 synes godt om siden og 464 følger siden. Til sammenligning var der
286 følgere den 6.6 2018. Der har altså været en lille stigning i følgere.
I perioden 4.12 2018 – 10.01 2018 havde Facebook opslagene en rækkevidde på 2.400
personer, 1.200 interaktioner og 9 klik. Rækkevidden for siden samlet set var 2.363 og
sidehenvisninger 150.

Strategi for SoMe
I september 2018, blev der udarbejdet en strategi for, hvordan U’kant kan få flere følgere.
Ved at se på, hvordan de unge youtubere og bloggere lykkes med at få så mange følgere,
blev det klart, at der skulle mere
personlighed indover. Derfor blev der
søsat et nyt tema U’kant på vrangen,
hvor hvert medlem præsenterer sig
selv og hvorfor, de interesserer sig for
at formidle kultur.
Redaktionen 2018 U'kant på vrangen
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Ydermere er redaktionen begyndt at inddrage sig selv mere i deres opslag, så det er
kulturtilbud fortalt igennem skribenterne (personligt) frem for af redaktionen (upersonligt).
Ønsket med denne strategi er, at følgerne kan genkende medlemmerne og forhåbentlig
føler, at de kan identificere sig med redaktionen, hvilket kan føre til større interaktion. Vi har
oplevet rigtig god respons videoerne. Strategien kører videre i 2019 og vil løbende blive
udvidet og forfinet.

PR ved Ane Clement-Nørætt
Ungdomsskolen lukkede i slutningen af 2018 alle skolens medieplatforme, der ikke var
styret af unge, på nær Ungdomsskolens Facebookside. Den nye persondatalov
besværliggjorde brugen af de sociale medier, billeder og videoer, hvorfor vi så os nødsaget
til at ændre på vores PR-strategi.

Knallertkørekort ved Jørgen Tyllesen
Forår 2018 var der ud fra erfaringer planlagt for i alt fem knallerthold. Hvert hold har plads til
tolv elever, og udgangspunktet blev, at alle hold havde fuld tilmelding.
Der var i Ringe planlagt for tre week-end hold. Her blev det aktuelt at oprette et fjerde hold for
at tilgodese efterspørgslen. I Faaborg var det et week-end hold og et hold med
eftermiddagsundervisning.
Efterår 2018 var der igen planlagt for tilsvarende antal knallerthold – tre i Ringe og to i
Faaborg.
Her blev der efter forespørgsel fra Ringe Kost- og Realskole oprettet et sent hold til dem – de
havde det koldt, men var friske. Vi glæder os over samarbejdet med kostskolen, som bibringer
os nogle ekstra elever både til førstehjælp og til kørekort – men forhåbentlig også til andre
aktiviteter, når de har lært Ungdomsskolen at kende.
Vi oplever desværre, at nogle tilmeldte elever udebliver uden at melde fra – det gør, at vi på
enkelte hold har åbne pladser, som andre kunne have haft nytte af. Vi prøver ved snak med
fremmødte elever at høre, om der er nogle, som har venner/ veninder, der kunne tænke sig
at overtage en evt. ledig plads.
I 2018 fik vi uddannet yderligere en lærer, Morten, der straks gik med ind i undervisningen i
efteråret. Velkommen til Morten og tak for indsatsen i efteråret.
Også tak til øvrige kolleger, der alle i muligt omfang og med stor velvilje sørger for, at holdene
kan afvikles, og at eleverne får en god oplevelse af Ungdomsskolen.
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1. hjælp ved Rasmus
Vi har i sæson 18/19 valgt at tilbyde førstehjælp på skolerne i 7. årgang i stedet for
8.årgang. Dette får vi stor ros for af lærerteamsne på skolerne, da de har meget at se til i 8.
skoleår. (der er dog nogle skoler/lærere, der nu mener, at vi mangler en årgang, da vi jo har
valgt at flytte fra 8. til 7. årgang), sådan er det jo i overgangsperioden. Vi har ligeledes en
del elever fra 8. årgang, der tager førstehjælp til knallert. Ved at flytte undervisningen får vi
delt undervisningen ud, så de samme unge ikke skal have 2 førstehjælpskurser inden for
kort tid. Vi har indtil videre afviklet 10 hold, fordelt på 3 skoler i alt 146 elever.
Foråret 2018 var vi på 3 skoler, 9 hold og 123 elever.
Knallertførstehjælp kører på fuldt tryk, vi har mange unge igennem. I foråret 18 kørte vi 3
hold i Ringe og 4 hold i Faaborg, med i alt 80 elever. Efteråret 18 kørte vi 8 hold inkl. Et
kostskolehold, i alt 79 elever.

Motorområdet ved Rasmus Christoffersen
Foråret 2018 var der igen stor og hurtig tilslutning til motorlære, holdet hvor dem, der er
interesseret i motor og værkstedslære, kan fordybe sig i dette samt dele deres interesse for
motor med andre unge.
Der var tilmeldt 13 elever og der var i gennemsnit 10,45 elev pr. aften. En del af dem der gik
til motorlære, har gavn af alternative skoletilbud.
I efteråret 2018 har der ligeledes været 13 tilmeldte, hvoraf de 6 var gengangere fra foråret.
Vi har ligeledes formået at ”lokke” 6 unge fra den nordlige del af kommunen med til
motorlære. (Det har desværre ikke været muligt at finde et sted/lokale og tilbyde motorlære i
den nordlige del af kommunen).
Både for- og efterår er der blevet skruet og snakket en masse motor, værktøj,
værkstedslære og sikkerhed.

Go-kart
Forår 2018 blev det til hele 3 ture på Go-kartbanen i Søndersø, hvor der blev kørt race og
snakket køreteknik. En af turene blev afviklet, som et mini Le Mans med 16 deltagere. Den
anden tur var kvalifikation til Fynsmesterskabet for Ungdomsskoler, her var 16 deltagere,
hvoraf de 5 bedste kvalificerede sig til den sidste tur, nemlig Fynsmesterskabet.
Der var 5 deltagere og 3 tilskuere der deltog, desværre vandt vi ikke i år (vi har vundet de
sidste 3 år), men vi vender stærkt tilbage i 2019. Efteråret 2018 er det blevet til en enkelt tur,
med 18 deltagere.
Tilbudte ”motorture”, lovligt gaderæs i Odense, bilmesse i Herning fik i første omgang ikke
meget opmærksomhed, men efterfølgende er der kommet en del tilsagn.
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Oslotur ved Rasmus Christoffersen
Den sociale Oslotur har stadig de unges interesse, der var 34 deltagere.

Dagundervisningen
Dagundervisningen og SSP fik pr. 01.08.18 ny koordinator, Kim Aas Christensen.
Kims erfaringer fra skoleområdet i FMK betød, at der blev set med nye øjne på hele
dagområdets tilbud.
2019 bliver året, hvor hele dette felt nytænkes og -skrives.

Heltidsundervisningen ved Kim Aas Christensen
I forbindelse med kvadratmeter undersøgelsen i FMK, kom der fokus på vores
heltidsundervisning på Søagerskolen i Ringe. Skolen ligger en attraktivt sted ved Ringe-Sø
og kunne derfor indgå i den afvikling af kvadratmeter, man ønsker politisk i FMK.
Skolen er et tilbud til elever i 7-10 kl. som har brug for nogle andre faglige og pædagogiske
rammer end den folkeskolen / Heden-Vantinge kan tilbyde.
Skolen har altid været fyldt op, og i skoleåret 16/17 var tilbuddet mere end fyldt op, men
siden august 2018 var der kun tilknyttet 3 elever. Da vi pga. m2 analysen skulle flytte fra
Søagerskolen, blev heltidsundervisningen placeret på Bangsbo i Fåborg, så vi kunne være
klar 1/1-19. Skolen har nu igen tilgang af elever. I foråret 2019 nyskrives pædagogikken, så
målgruppen fremstår mere tydeligt. Der skal opbygges et fagligt og pædagogisk tilbud, som
kan bruges til de elever, der har behov for et sted, der giver eleverne det faglige og
dannelsesmæssige rygstød, som gør, at de kan sluses ud i normalsystemet igen.
Uddannelsesparathed bliver nøgleordet.

Mi Life ved Kim Aas Christensen
Ungdomsskolen gennemførte Mi Life-forløb på tre skoler i efteråret 2018. Disse forløb
levede ikke op til skolernes forventning, og projektet blev sat på pause. Det nyskrives i
foråret 2019. Der kommer mere fokus på den del af ungegruppen, der ikke er
uddannelsesparat. Da der er mange årsager til, at unge ikke er uddannelsesparate,
sammensættes en ny mere alsidig lærergruppe, der kan matche de forskellige ungegrupper.
Planen er, at der startes op igen i august 2019.

2-sprogsundervisningen ved Kim Aas Christensen
Der var i 2018 2-tosprogsklasser i Årslev/Broskolen og Øhavsskolen/Faaborg.
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Fra sommeren 2019, vil der grundet det faldende elevgrundlag kun være et tilbud på
Broskolen i Årslev. Dette er politisk besluttet i budget 2019.
Her er det nu planen, at der skal opbygges ét fagligt og pædagogisk tilbud, som kan bruges
af FMK til de elever, der har behov for et tilbud, som giver eleverne det faglige og
dannelsesmæssige rygstød, som gør, at de kan sluses ud i folkeskolen igen, eller de kan
komme videre i uddannelsessystemet.

SSP ved Kim Aas Christensen
SSP i FMK er et tilbud i det forbyggende arbejde med børn og unge. Der er tre ansatte som
SSP medarbejder og de skal dække en geografisk stor og forskelligartet kommune.
SSP har i skoleåret 17/18 mødt 72 elever i 6.-8. klasse samt deres forældre samt forældre i
2. og 4. klasse.
Der er et godt samarbejde mellem SSP og såvel folkeskolerne, friskoler og institutioner
samt med politiet
Der er grundet de nye kørselsbestemmelser i FMK sket en reduktion i SSP-økonomien og
dermed i SSP medarbejdernes timetal. Pr.1/1-19 er de tre ansatte nedsat til et ugentligt
timetal på 34.
Dette vil give SSP begrænsninger i deres arbejde. Derfor er det fra d.1/1-19 bestemt, at det
tilbud SSP gav til kommunens 2 og 4 klasse må udgå.
Set i lyset af at forebyggelse virker bedst ved en tidlig start, er dette ikke optimalt men
økonomisk nødvendigt.
Der henvises til SSP årsrapporten, hvor man kan læse om det arbejde, der gøres, og de
elever der besøges.

Tosprogsundervisning 18+ ved Susanne Sommer
Ungdomsskolen fik en aftale med Job og Aktiv om at gennemføre folkeskolens
afgangsprøver med 2-sprogede over 18 år.
Ungdomsskolen blev SU berettiget, men pga. nyansættelser og andre planer i J&A, har der
efterfølgende ikke været ønske om at realisere aftalen.
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Klubberne ved Søren Birch Jensen
I de 5 Ungdomsklubber var der i alt 580 unge indmeldte. I klubberne kommer der en god
blanding af unge mennesker i 7. til 10. klasse. I de enkelte klubber er der fokus på ungeinddragelse såsom deltagelse i klubbernes maddage, aktiviteter og arrangementer og ture
ud af huset.
Der bliver stadig arbejdet på at få flyttet klubben i Årslev fra dens nuværende beliggenhed i
det ”gamle Rådhus ”til Polymeren. Vi vil som klub gerne vil være tættere på det miljø, der
ønskes etableret omkring Polymeren, skolen og hallen.
Heltidsundervisningen fra Søagerskolen er flyttet til Bangsbo på Assensvej 96 i Faaborg.
Det giver Ungdomsskolen gode muligheder for at få skabt et rigtigt godt og attraktivt
ungemiljø på Bangsbo, da der er mange værksteder, der kan tages i brug på stedet, og der
er i forvejen en veletableret ungdomsklub. Det er fantastisk at Bangsbo også bliver udnyttet
i formiddagstimerne.
Medarbejderne i ungdomsklubberne er meget populære, det skyldes bl.a. deres store
engagement i arbejdet med de unge, samt stedets mange muligheder for aktiviteter.
Det statement der går igen når de unge der kommer og besøger klubberne i FMK er :
Det er fedt, at man kan være sammen med alle sine venner på en gang. Man må jo ikke
have så mange venner med hjem.
Det er hyggeligt. Man kan være sig selv og være sammen med sine venner. Det fedeste
ved at være i klub er, at man kan spille pool mod sine venner eller de voksne i klubben.

Samarbejde mellem Ringe bibliotek og Ringe Ungdomsklub
I august 2018 indledte ungdomsklubben i Ringe et samarbejde med Ringe Bibliotek!
Biblioteket havde længe været udfordret med nogle unge, som ikke opførte sig
hensigtsmæssigt på Biblioteket, det skabte b.la. noget utryghed blandt personalet og de
øvrige brugere af biblioteket. Problemet blev løst ved at de omtalte unge kom i
ungdomsklubben torsdag eftermiddag, hvor de havde mulighed for at bruge
ungdomsklubbens computere til at game på. Da der var tale om en 2-sprogsgruppe, var der
lidt udfordringer i forhold til den øvrige brugergruppe og og klubbens regler, men det løste
medarbejderne. Dette har været et godt samarbejde for alle parter.
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Følger af folkeskolernes inklusion
Vi kan nu mærke, at mange inklusionsunge besøger klubberne, og det udfordrer den lave
personalenormering. Vi er normeret med 2 ansatte pr. klub. Og det kan da nogle give nogle
udfordringer, når der eksempelvis er 35-40 unge i klubben om aften, og 1/3 af de unge er
inklusions unge.

Økonomi ved Mia Hovgaard Pedersen
Regnskabsresultatet for 2018 er på et merforbrug på kr. 109.003.
Årsagen til merforbruget skyldes bl.a.:
•

Kl – Reduktion i budgetter som følge af ændrede skøn for priser og lønninger, betyder
at Ungdomsskolens budget reduceres med kr. 44.533 pr. 8. oktober 2018.

•

Pr. 01.10.17 har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med KTO-aftalen
besluttet, at medarbejderne fremover skal køre til lav sats, i den forbindelse
reducerede man Ungdomsskolens budget med kr. 43.000 i 2017 og kr. 113.000 i
2018 og overslagsårene. Efterfølgende besluttede man at medarbejderes kørsel til
borgere skulle omfattes af kørselsbemyndigeler, der så afregnes med høj takst. Dette
betyder, at Ungdomsskolens budget er reduceret, samtidig med at der skal udbetales
høj takst.

•

Forhåndsaftale indgået med BUPL, som betyder at vi skal være medfinansierende
med kr. 6.383 og samtidig udbetale kr. 16.639 til forhåndsaftale til Ungdomsskolens
medarbejdere, som er omfattet af aftalen, dette sker 23. maj 2018.

•

Arbejdsskadeforsikring bogført 03.01.19 på regnskabsår 2018 kr. 18.906.

•

Indkøbsbesparelse kr. 9.604

Dette betød en nettobesparelse på kr. 209.065 i Ungdomsskolens budget

Ovennævnte besparelser på Ungdomsskolens budget 2018, betyder at budgettet er meget
vanskeligt at styre, da der løbende sker ændringer, som vi skal forholde os til.
Derudover har det store negative konsekvenser for de tilbud, som vi kan udbyde til de unge
i almendelen samt for SSP, der blev reduceret med 9 timer om ugen.
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Ungdomsskolen i tal sæson 2017-2018 ved Susanne Sommer
Ungdomsskolen kan benyttes til alle kommunens ungeopgaver uanset aldersgruppe, se
§ 3. Ungdomsskoletilbuddet
skal omfatte:
1) Almen undervisning.
2) Prøveforberedende
undervisning.
3) Specialundervisning.
4) Undervisning særligt
tilrettelagt for unge
indvandrere i dansk
sprog og danske
samfundsforhold.

Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen kan
beslutte, at
ungdomsskoletilbuddet
desuden skal omfatte:
1) Undervisning i
færdselslære og
undervisning i
knallertkørsel.
2) Heltidsundervisning.
3) Andre aktiviteter, som
i overensstemmelse med
ungdomsskolens formål
kan indgå i kommunens
samlede ungdomspolitik.
4) Danskuddannelse for
nyankomne udlændinge
mellem 18 og 25 år, jf. §
10, stk. 1, nr. 2, i lov om
danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl.
5) Undervisning i
folkeskolens fag og
obligatoriske emner
samt valgfag på 7.-10.
klassetrin, jf.
folkeskolelovens § 22,
stk. 7, og § 33, stk. 8.

Stk. 3.

Kommunalbestyrelsen kan
endvidere beslutte, at
ungdomsskoletilbuddet skal
omfatte klub- og anden
fritidsvirksomhed.

Ungdomsskoleloven § 3 stk. 2 punkt 3:
3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i
kommunens samlede ungdomspolitik.

Desuden fastholdes det i §2 Stk. 2.: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14
år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.
Ungdomsskolen opgør hvert skoleår i tal. Hvert år kommer flere tal til, idet det er vigtigt for
vores indsats, at vi når ud til så mange unge som muligt. Det gør vi af flg. årsager:
•

Vi vil gerne kende hele aldersgruppen, så vi ved, hvordan de unge har det generelt.
Derfor ønsker vi et højt cpr-tal.

•

Vi vil være vi er sikre på, at vi når ud i hele kommunen.

•

Vi vil vide, om vi har indsatser i forhold til bestemte grupper.

•

Vi vil se, hvor de unges interesser ligger, så vi kan opretholde relevante tilbud, samt
kende deres aktivitetsniveau.

Generelle tal
Cpr elever: 2.145 unge (antal unge i målgruppen pr. 1.januar 2018: 3.272) kendskab =
66% + SSP unge
Notat: Lille nedgang i forhold til sidste år (sidste år kom den nye knallertkørekortlovgivning,
hvilket forhøjede deltagerantallet lidt. Der er også et fald i målgruppetallet)
Holdelever: 4.289
Gennemsnitlig holdantal pr. elev: 2
Piger: 1.003 cpr
Notat: der er færre piger end drenge i den samlede målgruppe, hvilket afspejler sig i
ungdomsskoletilmeldinger.
Drenge: 1.142 cpr
Aldersgrupper, der bruger ungdomsskolen mest er: 13 årige=463, 14 årige=482 og 15
årige=405
Ungdomsuddannelserne tager de unges tid, men de bruger ungdomscafeen, hvor det kan
være svært at registrere brugerne, som bare kigger forbi til en kop kaffe.
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Fokus på heltidsundervisningen
Antal i heltidsundervisningen: den 01.01.19: 8 unge
2017-18: 8 unge + 1 Eneundervisningselev
Notat: Til sammenligning var der i skoleåret
2016-17: 13 unge + 3 Eneundervisningselev
2015-16: 8 unge + 9 Eneundervisningselev
2014-15: 21 unge Faaborgafdeling lukket 1.aug + 9 Eneundervisningselever i kortere tid
2013-14: 27 unge på 2 afdelinger

Elever fordelt på områder
Antal 2-sprogede: 22 unge
SSP besøgte: 500 cprelever i 6. klasse
SSP besøgte: 460 cprelever i 7. klasse
SSP besøgte: 480 cprelever i 8. klasse
SSP besøgte også 2. klasser og 4. klasser, men disse er ikke opgjort i tal. Indsatsen er nu
sparet væk. SSP har også en kriminalitetsforebyggende opgave i forhold til aldersgruppen
16-18 år, denne er ikke opgjort i tal.
SSP besøgte: 1.440 forældre på forældremøder
Klubberne blev brugt af 549 unge (samt div. klubaktiviteter i alt holdelever 607)
1.111 holdelever deltog i aktiviteter på friluftsområdet
203 holdelever deltog i aktiviteter på demokratisk dannelse og café
218 holdelever deltog i aktiviteter på iværksætterområdet
242 holdelever deltog i aktiviteter på e-sportsområdet
955 holdelever deltog i aktiviteter på kulturområdet
681 holdelever deltog i aktiviteter på 1. hjælp
182 holdelever deltog i aktiviteter på Knallertkørekort
68 holdelever deltog i aktiviteter på motorområdet
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46 holdelever deltog i aktiviteter på andre hold

Elever fordelt på postnumre
En undersøgelse af postnumre viser, at vi har godt fat i alle kommunens områder.
Her er resultatet af udvalgte hold. Heri indgår ikke 2-sprogede, fraflyttede, samarbejdshold
med andre ungdomsskoler, samarbejdshold med gymnasier, kostskoler og lign.
575 cpr-elever kom fra Faaborgområdet postnummer 5600: 528 og 5642 Millinge: 47
372 cprelever kom fra Ringeområdet postnummer 5750
177 cprelever kom fra Ryslinge postnummer 5856: 56, 5854 Gislev: 51, 5772 Kværndrup:
70
375 cprelever kom fra Årslevområdet postnummer 5792: 323 og 5836 Ferritslev 5772: 52
212 cprelever kom fra Brobyområdet postnummer 5672

Bestyrelse
Bestyrelse: 9 medlemmer + ungdomsskolelederen som sekretær
Heraf 5 valgt fra organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
2 medarbejderrepræsentanter
2 unge

Medarbejdertal
Ledelse = 3 årsværk
Medarbejdere = årsværk: 47 - fordelt på medarbejdere: 95.
MED-udvalg: 4 medarbejdere og 3 ledere
Fraværs gennemsnit på 12. mdr. pr. oktober 2018: 1%
Trivselsvar: 75% af medarbejderne har svaret
Social kapital: 12,6 ( fremgang på 0,2)

Pr. 21.03.2019 er der tilmeldt 2.356 cpr-elever og 4.329 holdelever. Der det højeste
antal i Faaborg-Midtfyn Ungdomsskoles historie. Tak til alle medarbejdere for at
umage i en tid med mange udfordringer. Også tak til en engageret
ungdomsskolebestyrelse samt ledelsen i Opvækst & Læring og Palle Olesen.
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Med venlig hilsen
Bo L. Petersen
___________________________
Ungdomsskolebestyrelsesformand

Susanne Sommer
_______________________
Ungdomsskoleinspektør.
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