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Ungil m kolen
Faaborg—Midtfyn

Ungdomsskolen

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

Mødedato:

19. august 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 Lærche, Lukas 5. Therkelsen,
Johan Kriwat, Kasper Bondo Christensen, Lars Mosgaard,
Susanne Sommer
Ungeråds suppleanter Bastian K. Nielsen. Emilie Juul.
Ledelsen er desuden repræsenteret ved
Søren Birch, Mia Hovgaard Pedersen

Kasper Bondo Christensen
Susse Thorseng Lærche.
Lukas 5 Therkelsen.
Johan Kriwat.
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Punkt 504. Orientering ved alle
Elevrepræsentanterne
Lukas Therkelsen, Formand for Ungdomsradet
Aktiviteter siden sidst
Der har været en sommer camp i sommerferien, på
Bittenhus.
Man er i gang med at lave en aktivitets plan for hele året
Der er nogle unge som skal være vagt på Outdoor Sydfyn.
Man er i gang med at bygge Bar på Falsetten.
Ungdomsrådet har lavet en film, hvor ungdomsrådet
fortæller om sig selv og de aktiviteter man laver.
-

-

-

-

-

•

Johan Kriwat, Næstformand for Ungdomsradet
Budgetopfølgning:
Der kommer en Budgetopfølgning på næste mode.
-

Formanden
• Fra Opvækst og Læringsudvalget
Der har været snak i OL udvalget om budget
Ungdornsskoleinspektøren
• Orientering om koordinatortræf
Der har været snak om ungdomspædagogik på årets
koordinatortræf. Formålet med dette er at lave en fælles
ungdomspædagogik.
• Orientering om dag-aktiviteterne
2-sprogsområdet nu kun I klasse, som køres af Britt Falther
Der er pt 7 elever. Klassen kører året ud ifølge aftale med Siggi
Christoffersen
Heltidsundervisningen har skaret nyt arbejdsgrundlag.
Mi Life har opslag om en lærer mere.
Fremlæggelse af ny beskrivelse
-

-

-

-

-

•

ssP

Orientering om den almene ungdomsskole
Elevtal udsættes til næste bestyrelsesmøde
Vi afventer nybesættelser af stillingerne O&L

-

•

Administrativ souschef
• Budgetopfølgning:
Forbrugspct. pr. 31.07.19: _60,46______
Vejledende forbrugspct.: 58,33
Der mangler tildeling til 2-sprogsklassen
•

Fravær: Pr 31.07.19 fraværspct. 2,2
5,7 00

~o

og FMKs fraværspct.
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•

PR: der er blevet omdelt ny brochure for det nye skoleår.

•

Post: der blev omdelt post

Afdelingsleder
•

Det går godt i klubberne

Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Bo Lessmann Petersen, Friluftsradet
Der bliver arbejdet på at få renoveret Bittenhus.
-

•

Ib Ingildsen, Faaborg ØH

•

Tina Ellegaard, Fynsland
-

•

Fynsland har søgt penge til at afholde en ungdonisfestival.

Flemming Sørensen, LO
Det kunne være interessant at komme på besøg på Falsetten.
-

•

Susse Thorseng Lerehe, Skrædderlauget under Håndværkerrådet

Medarbej derrepræsentanteme
• Kasper Bondo, Eftermiddags- og aftenaktiviteteme
•

Lars Mosgaard, Dagaktiviteterne

Punkt 505. Budget 2020 ved Mia II. Petersen

Overordnet gennemgang af udkast til budget 2020 herunder
besparelser vedr. Ungdomsskolen.
Besparelse på tildeling 130.000
Ku iii iii cii t art i:
ti et oveni ni nede ti ti kast Ved rulTilti e budget
persoiialereduktion i Uii~zdonisskoicii.

2020 kan ende i en

Beslutning:

Punkt 506. Realisering al’ beNparelser 2020 ~ ed Bo i.. Petersen.
Der ønskes en drøftelse af mulige reduktioner i Ungdomsskolen.

[Afdeling]
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Vi har drøftet forslag den 25. marts punkt 494, men besparelserne blev sat i
bero. Vi genoptager den daværende drøftelse.
Ru ni ni en la re ~
der er 1< u ~ persona le reduktion er som bespa i’elses ni ti ligheder i

I. ngdomsskolen
Beslutning:

Po idd 507. tid fænligelse af huringssvar til forslag 230 ul Susanne

Sommer.
Høringssvar beskrives og afleveres senest den 21.08.19 til Annette Kreus
Der kan evt, være andre kommentarer til det samlede budgetoplæg.
Ko ni men tarer:
ti Iig(Iomsskolebest~ relsen er furst konkrete, mia i’ iii ~iit ~l h~ ad (let
politiske system sender ud til besparelse i oniraderne.
Der ‘dl blive indsendt et generelt horingssvar.
BesI u tn ing:

Punkt 508. Udfærdigelse af huringss~ ar til forslag
Skolestvrelsesvedtægt

Bilag udsendt den 15.08.19.
Det drøftes, om vi skal foreslå rettelser,
Kommentarer:

der vilb live la~ et et horingssvar.
B es lii (ii ing:

hin kt

509. F

r. ~ e d

fo nu al ud CII

Der vil blive et suppleringsvalg til hest~ relseii (I .9/9.
NI odedatoer: I (i/lo— 2/12—

I’u n kt 510. ( ; ud keit delse af modereferat ved 1~rnia nden
l{elùreni:

l3cslutning:

[Afdelingj
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Punkter pa kommende møder

Bo Lessmann Petersen

Ib lngildsen

~
ppI~J
Tina Ellegaard’
Flem ing Søn sen

Susse Thorseng Lerehe

Lars Mosgaard
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Susanne Sommer
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