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Faa borg-Midtfyn

UngdomsskoIcA

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

Mødedato:

27. Maj 2019.

Tidspunkt:

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 Lærehe, Lukas 5. Therkelsen,
Johan Kriwat, Kasper Bondo Christensen, Lars Mosgaard,
Susanne Sommer
Ledelsen er desuden repræsenteret ved
Søren Birch, Mia Hovgaard Pedersen
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Punkt 498. In~doiussI(oletilbLI(l 2019—2020 ved Susanne
Der er indkommet mange forslag til næste års hold.
Ledelsen har set på oversigten. Hold med grøn markering bør efter ledelsens
mening køre, enten fordi de er tildelt særligt budget, eller fordi det handler
om grupper, vi gerne vil understøtte. Rød markering betyder, at der er
budget til indsatsen. øvrige hold er til drøftelse.
Da vi pga. besparelser ikke har budget til alle hold, kan bestyrelsen vælge:
1. at nedlægge hold
2. at lade de unge selv nedlægge hold ved kun at oprette hold, der
opfylder minimumstilmeldinger.

Iso ni ni vuf a re r:
Beslutning: —Bo far referaterne fra saniarbejde~ med Rode kors.
—

l)er oprettes et “(i retha hold” i santa rbej de ni

nu gera (let.
-

Mikkel og Lucas skal

11(1

og arbejde ting-ung.

Punkt 499. Orientering ved alle

Elevrepræsentanteme
•

Lukas Therkelsen, Formand for Ungdomsrådet
Aktiviteter siden sidst
Årsberetning 2018 fra ungdomsrådet
Johan Kriwat, Næstformand for Ungdomsrådet
Budgetopfølgning:
-

-

•

-

Formanden
• Fra Opvækst og Læringsudvalget
• Mødedatoer for bestyrelsen det kommende skoleår
Det næste bestyrelsesmøde er ~tandag. D. 19 8 kl. 18 i Grønnegade
40 og bestyre sesmøde d. 10 10 kl 18.00 og 26 11 kl.18 00
Ungdomsskoleinspektøren
• Orientering om dag-aktiviteterne
2-sprogsområdet
Heltidsundervisningen
Mi Life
SSP- nye opgaver tilført SSP uden der følger ressourcer med.
• Besparelser 2020 høring i august
• Træk på sygefravær- Susanne var nede med flaget pga træk pa
sygefraværet
• Orientering om den almene ungdomsskole
• Elevtal CPR: 2.671 Holdelever: 5.501 pr. 16.05.19 det er 2,1 hold pr.
elev. Heraf har SSP besøgt 1.462 holdelever. Dvs. 4.039 holdelever
på den øvrige ungdomsskole. Sidste ar var der 4.289 holdelever. Det
-

-

-

-
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er en nedgang på 250 holdelever, så nedgangen i elevtallet efter
besparelserne har vist sig.

(Afdeling]

Administrativ souschef
• Budgetopfølgning: Forbrugspct. pr. 30.04.19 er 35,68° o
Vejledende forbrugspct.: 33,33°o
Bilag udleveres på mødet, hvor manglende indtægter også fremgår.
•

Endeligt 2019 budget incl, beslutningen om 2-sprogsklassen

•

Fravær: Pr 30.04.19 fraværspct. 1,4

•

PR: Brochure

•

Post:

•

Ny tildeling til ungdomsrådet
Der er bevilget 100.000 til en beton Ilydebro ved klinten fra den
eksterne udviklingspulje.

°o

og FMKs fraværspct. 5,6

Afdelingsleder
• Nye klubtider i Årslev
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 500. [JÉlsluldt punkt fra tidligere mode, I lvordan foi’star vi
ledclsesrollcn i FM Ks;iiunicnhæng, og hvem S()» itr ledelsen med.

Ko ni men ni ii,
Bes Iii tn i I) g:
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Punkt SOl. tidskud( piiiikt [ni tidligere nIf)(le. [Ivurdan fl)rSfa! vi
ledekesrollen i I’R! ksa ni nienlueng, og Ii vent spa ier ledelsen mcii.
Ko ni ni en ta re r:
Beslutning:

Pu nkl 502. Evt. ved fonuanden

Punkt 503. God kendelse af moderefera t ved formanden
Ro lërent:
Beslutning:
Punkter på kommende møder
I loring budget 2020
I loring styrelsesvedtægten for skolerne
d tsk ri kr:

Bo Lessmann Petersen

Ib Ingildsen

Tina Ellegaard

Flemming ~‘ørensen

&ÅkbI

sse Thorseng Ler

L s Mosgaar

e

~iÅ~
Iw~J
KOMMUNE

Ar~ndoujstensen
Lucas

S. Therkelsen

4ehaujÇ~jwat

iU;kkeL
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Susanne Sommer

lAfdelingi
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Fravær maj 2018
Måned
Total
2018

2019

Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April

-

a ~riI 2019
Fravær % Norm Gennemsnit
1,4
1,0
0,4

•

3,9
3,2
0,2
0,2
3,3
4,8

1.4
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

Ungdomsskolen’ fravær på 39 personer er 1,4%
FMK’ fravær på 4.203 personer er 5,6%

Kære Susanne
Det er et relevant spørgsmål. Jeg kender imidlertid ikke det nøjagtige omfang af opgaven. Det er
imidlertid en fælles præmis for mange medarbejdere og ledere, at der arbejdes flere parallelle
opgaver med færre timer.
Et Trygt Natteliv handler overordnet om et samarbejde mellem politi, kommune, frivillige og lokale
restauratører om trygheden i nattelivet. Det kan eksempelvis være tilbud om kursus i
konflikthåndtering for dørmænd og bartendere. Jeg er klar over, at der er relevante restauratører i
både Ringe og Faaborg men det må være vurderingen, at opgaven omkring konceptet Trygt
Natteliv i Faaborg-Midtfyn Kommune på nuværende tidspunkt er forholdsvis begrænset.
—

I første omgang vil det være en kontaktperson, som er i korrespondance med Fyns Politi
vedrørende et møde med gennemgang af resultaterne ved spørgeskemaundersøgelsen “Trygt
Natteliv”. Det giver muligvis anledning til drøftelser af, hvad der kan arbejdes videre. Eksempelvis i
de eksisterende SSP drøftelser med overbygningseleverne på skolerne. Opgaven som
kontaktperson omfatter også at være behjælpelig med at finde efterfølgende relevante lokale
aktører i Faaborg-Midtfyn Kommune, som Fyns Politi eventuelt kan samarbejde med, såfremt det
viser sig at være relevant.
Der er mulighed for at læse mere om Trygt Natteliv her:
https://www.trygfonden.dk/vi-stoetter/donationer/trygt-natteliv
https://www.dkr.dk/materialer/trygge-byer/trygt-natteliv/

Med venlig hilsen
Michael Gravesen
Chef for Opvækst & Læring
FAABORC-MIDTFYN
KOMMUNE
~ j#.t4, Sd
4.,t,c. .~r—d .ii• 4o

Opvækst og Læring
Østerågade 40
5672 Broby
Telefon: 7253 3000

Punkt 499
økonomiudvalget 1. april 2019.
193. Ansøgning til den eksterne udviklingspulje 2019 Beton flydebro
-

Resumé
Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og
turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra
Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd vedrørende økonomisk støtte til en flydebro på Klinten ved
Faaborg.

Sagsiremstilling
Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd (FMKUR) ønsker at ansøge den eksterne udviklingspulje om
støtte til etablering af en beton flydebro (ponton) på Klinten ved Faaborg.
Etablering af en ny flydebro koster Ca. 200.000 kr. jf. bilag.
I 2019 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:
25.000 kr. til renovering afAastrup Mølle.
60.000 kr. til Hjerterdametouren,
35.000 kr. til Liverpool Way Football Camp
Der resterer 1.369.688 kr. i 2019.

Bilag
FMKUR Ansøgning Ponton

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til en ny beton flydebro pa
Klinten ved Faaborg.

Beslutning
Afbud fra Torben Smith.
økonomiudvalget godkender at yde Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd 100.000 kr. i støtte til en ny
beton flydebro.

501. Tilpasning af struktur ved Mia
Bestyrelsen har spurgt til, hvordan den nye struktur ser ud, og hvem medarbejderne refererer til, nu
hvor den pædagogiske sousehefstilling er sat på stand by. Diagram udleveres på mødet.
hOni nich

la ltr

Beslutning

Ledelse er en kompleks størrelse i en politisk ledet organisation. Vi skal forholde os til den
administrative ledelse repræsenteret ved koncernchefen, og den politiske ledelse repræsenteret ved
ungdomsskolebestyrelses-formanden.
Da ungdomsskolen har en flad ledelsesstruktur, skal skolelederen forholde sig til ledergruppen,
koordinatorerne og medarbejderne/MED-udvalget i dialog om opgaveløsningen. Desuden forholder
alle sig til de unge og deres forældre.
Bestyrelsen har forespurgt, hvem de enkelte ledere i ungdomsskolen sparer med, når der opstar
udfordringer og tvivlspørgsmal.
Sparring forstås her som hjælp, ideudveksling, visionsskabelse, videndeling, nytænkning, forslag,
problemløsning og holdningsudveksling.
Susanne sparer med:
Ledelsesgruppen
Koordinatorerne
Medarbejderne
Bestyrelsen
Koncernchef Michael Gravesen
Konsulent O&L Palle Olesen
HR-Konsulent Tina Lundum-Andersen
Mia sparer med:
Ledelsesgruppen
Koordinatorerne
Medarbejderne/administrationen
Bestyrelsen
Søren Christensen teknisk afdeling
Janni Jørgensen, lønkontoret
Birte Petersen, økonomistaben
Lennart Jørgensen, forsikringskontoret
Tina Lundum Andersen HR-konsulent
—

Søren sparer med:
Ledelsesgruppen
Koordinatorerne
Medarbejderne
Bestyrelsen
Andre klubledere
Skoleledere
Teknik/miljø
5 SP
Foreningerne
Ungdomsskoleforeningen

Punkt 499.
Budget 2-sprogsklassen pr. 01.08.19
Mail fra Økonomistaben den 10.05.19
“Det er korrekt, at I bliver afregnet efter hvor mange elever der er indskrevet pr. 5/9.
I vil blive tilført 7.900 kr. Pr. elev Pr. måned * 12 mdr.
I indeværende år vil I således blive tilført 7.900 kr. * 5 mdr. * elevtal 5/9-19 og i 2020 vil I blive tilført 7.900
* 7 mdr. * elevtal 5/9-19.
Dette er for skoleåret 2019/20.
De 7.900 kr. er incl. Materialer mm., så der tilføres ikke noget ekstra.”
Pt. Forventes et elevtal på 7 elever pr. 5/9-19, vi vil få tilført et budget på kr. 7*7.900*12 mdr.
til skoleå ret 1/8-2019-31/7-2020.

=

kr. 663.600

Fravær maj 2018
Måned
Total
2018
Maj

2019

Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April

-

a ~ril 2019
Fravær % Norm
1,4
1,0

I

Gennemsnit
1,4
2,1

0,4

I

02

2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

I

0,2
3,3
4,8

2,1
2,1
2,1

3,9
3,2

Ungdomsskolen’ fravær på 39 personer er 1 4%
FMK’ fravær på 4.203 personer er 5,6%

Budgetopfeigning pr. 30.04.2019
Sidste års forbrug
Budget pr. mnd. Forbrug i år Forbrugspct Vejledende
Tid Måned
forbrugspct.
Total
14.348
14.107
5.033
35,68
33,33
Januar
1.478
1.176
717
Februar
1.426
1.176
1.867
Marts
608
1.176
1.082
April
1.374
1.176
1.367
i hele 1.000kr
Budgetopfølgnirig pr. 30.04.19
2.000
1.500
1.000
500
0
Februar
Sidste års forbrug

Marts
Budget 2019

Forbrug 2019

Bemærkninger pr. 30.04.19
Vi har et merforbrug i forhold til vejledende forbrugspct. På 2,35%
Svarende til kr. 348.928, d.v.s. at vi kører lidt for stærkt men der er flere faktorer, som spiller ind:
1) Merforbruget på kr. 109.000 fra 2018
2) Refusion på flexjob mangler p.t. kr. 34.000
3) Mangler budget til 2-sprogsklassen fra 01.08.19.
4) Ekstra lønudgifter i april måned p.g.a. udbetaling af særlig feriegodtgørelse.
Ændringer til vedtaget budget
28.02.19
kr. -109.000
Merforbrug 2018
31.12.18
kr. 54.574
Støttetimer 1/1-31/7-2019

