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U lim kole
Faaborg-Midtfyn

Ungdomsskolen

UNGDQMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

2. december 2019.
Kl. 18:00

—

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, Jørgen B. Tyllesen, Lars Mosgaard, Susanne
Sommer
Ledelsen er desuden repræsenteret ved
Søren Birch, Mia Hovgaard Pedersen
Indbudt er Kim Aas Christensen, Rikke Kristensen, Kristian
Bæk Nielsen

ti.
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Punkt 516. MII .iIe Ved Kim Aas Cli ristensen. Rikke Kristensen,
Kristian Bæk Nielsen
15 ni mutter

MiLife-medarbejderne gennemgår det oplæg, som for nyligt blev holdt for
Opvækst og Læringsudvalget.
Introduktion fra Kim Aas Christensen.
På ønske fra folkeskolerne har Rikke omskrevet MiLife-tilbuddet.
MiLife har i den nye form fået stor ros fra skolerne.
Rikke og Kristian vil gennemgå, hvordan projektet kører nu.
ni in titter sporgs Ina I
Bes lutn iii g:

ii kt

51 7. Orienteri lig ved al le
30 ni inu tter

Elevrepræsentanteme
• Lukas Therkelsen, Formand for Ungdomsradet
Aktiviteter siden sidst: man har lavet tre grupper i
Ungdomsrådet.
Man har ansøgt om at komme til Strasbourg igen til foråret
2020
Nyt fra eaféområdet
Der er ikke så meget gang i Cafeen
Johan er kommet i lands ledelsen i NAU.
Nyt fra Falsetten
Man er kommet godt i gang på Falsetten.
Johan Kriwat, Næstformand for Ungdomsrådet
Budgetopfølgning:
-

-

-

-

-

-

Formanden
• Fra Opvækst og Læringsudvalget
Har haft besøg af MIlife
Ungdomsskoleinspektøren
•

Orientering om den almene ungdomsskole
Elevtal 1840 og holdelevtal 2718 pr. 02 12.19
Samarbejde om e-sport
Man laver samarbejde med Esport Faahorg
-

-

~Afdeling]
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Samarbejde med “Direktøren
Hvordan går det med Gretha hold se bilag fra Ane
Hvordan går det med Caféen efter Falsetten er kommet i gang
Der er spil sammen aften i cafeen.
Besøg af arbejdstilsynet. Grøn smily. Ros til Susan for orden i
systemerne.
Nyt system omkring Den Åbne Skole
Spørgsmål fra Fyens.dk til O&L om kutyme vedr. julefrokost
Susanne orienterede om ungdomsskolens kutyme vedrørende
julefrokosten.

Administrativ souschef
• Budgetopfølgning:
Forbrugspct. pr. 30.11.19: 86,3
Vejledende forbrugspct.: 91,7
Budget 2020
Effektiviseringer for 2020 endnu ukendt
-

-

-

-

•

Fravær: Pr 30.11.19 fraværspct. 1,1
5,5 °o

•

PR: intet

•

Post: omdelt

0~

og FMKs fraværspct.

Afdelingsleder
• Klubber
Det går godt med ungemiljøet på Bangsbo.
Søren gav en kort orientering om klubberne.
-

• Orientering om dag-aktiviteterne ved koordinator Kim Aas
2-sprogsområdet
kører med 7 elever og skrabet budget.
Stadig i toppen resultatmæssigt pa 2-sprogsområdet
2 sprog lukker sommeren 2020.
Heltidundervisningen
Erik går på pension
Der er ansat en ny medarbejder pr. 1/1 2020
Der er PT. fyldt op
Der arbejdes på en større 1-leltidsundervisning
Nye regler for elevfravær
-

-

-

-

-

-

-

Mi Life
-

-

SSp

Fremlæggelse for OLU
Aktiviteter siden august 2019
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Antal besøg på skoler siden august 2019

Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Bo Lessmann Petersen, Friluftsrådet
•

Ib Ingildsen, Faaborg ØH
Intet nyt

•

Tina Ellegaard, Fynsland
Tina orienterede om at fynsland har søgt midler til Rudme
festivalen. Det skal være et projekt hvor unge mennesker skal
indgå.

•

Flemming Sørensen, LO
Flemming orienterede om kommunens fritidsjob ambassadør.

•

Susse Thorseng Lerehe, Skrædderlauget under Håndværkerrådet
Intet nyt

Medarbej derrepræsentanteme
• Jørgen Tyllesen, Eftermiddags- og aftenaktiviteterne
Evt, nyt fra aftensektionen -intet nyt
Evt, nyt fra MED-udvalget -kort orientering
-

•

Lars Mosgaard, Dagaktiviteterne
Evt, nyt fra dagundervisningen- kort orientering
Evt, nyt fra koordinatormødeme- der er nedsat et udvalg der
arbejder med ungdomspædagogik. Det bliver præsenteret på
næste B. mode
-

-

Punkt 518. Oriutitcrin~ om nvskri~ ning af liultidsunden isniligen ud

Kim Ans
Ifl IlIiIlu(tcr
Se hilag

Der har været et ønske fra O&L om nyformulering af
Heltidsundervisningen, idet man har oprettet Heden-Vantinge Dagskole,
som har fået en del af de elever, der traditionelt tilgik
Heltidsundervisningen. Der opstod et behov for pladser til unge, hvis
udfordringer ikke kunne dækkes afspecialskolen. Desuden ønskede man
større smidighed ved optag og pædagogisk indsats, samt at elever hurtigst
muligt kunne blive uddannelsesparate og dermed kunne vende tilbage til
skole- og uddannelsessystemet. Der er ligeledes fokus på afgangseksamen.

[Afdeling]
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11(11(1(15 undervisningen.

Beslutning:
I)eadline t~r lilhagemeldinger til kim skal være inden d.3 1/12 2019.

Punkt 519. \‘isiun Caiiipus
Iii minutter

taIioI’g ved Kim Aas

På Faaborg Gymnasiums kommende campus vil kommunalbestyrelsen
sandsynligvis samle ungdomsuddannelser og Ungdomsskolen.
Dette sker for at sikre gymnasiets overlevelse med et stigende elevtal, øge
antallet af unge, der får en uddannelse, og for at fastholde en ungdomskultur
i Faaborg.

Kom ni enta ret: kim o ricn tcrede om vision nim pus Faal)Org.

Beslutning:

Punkt 520. Principper fi)r Ion udvikling i Llngdumsskolcii
10 min ii tter

Flere af ungdomsskolens medarbejdere er begyndt at spørge til
lønudviklingen i Ungdomsskolen. Man har en fornemmelse af der er gang i
tildelingerne andre steder i Kommunen. Der har siden
kommunesammenlægningen været sparsomt med aftaler pa området. Da
Ungdomsskolen ikke kan trække midler ud, uden det går ud over ansættelser
og elevtilbud.
Der ønskes en dialog med bestyrelsen om holdning til sagen og evt, kriterier
for tildelinger.
Ko ni niejita
Orientering fra Susanne

Pkt. hliver droftet pa næste heslyrelsesniude.
Bes lufli ing:

Po ti kl 52 I .Ned læggclse at I. Kan I
‘
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Fra: “Johanne Holten (jholt)” <jholt@fmk.dk>
Dato: 15. november2019 kl. 12.38.46 CET
Til: “Susanne Sommer (suso)” <suso@fmk.dk>
Cc: “Siggi WOnsche Kristoffersen (sikri)” <sikri@fmk.dk>, “Helle Vibeke
Carstensen (hevca)” <hevca@fmk.dk>
Emne: U’kant i 2020 for egne drift

Hej Susanne,
Jeg skriver til dig da vii onsdags havde Styregruppemøde i Ung i FMK.
Her drøftede vi hvad Styregruppen ønsker at indstillingen til
udvalgsformandsgruppen vedrørende de handlinger under Ung i FMK hvis
finansiering udløber i 2019.
Det har igennem hele Ung i FMKs levetid været et princip at handlinger der har
haft en effekt og som vurderes til at opnå de ønskede effekter skal fortsætte
udenfor områdets egen drift,og de handlinger hvor man ved udløb af finansiering
under Ung i FMK ikke har set en effekt skal lukkes ned.
Styregruppen forslag er at indstille at U’kant fortsætter i Ungdomsskole-regi og
ikke tilføres midler fra Ung i FMI( fremadrettet.
Jeg skal gøre dig opmærksom på at Siggi pga barsel ikke deltog i mødet, og
Opvækst og Læring ikke var repræsenteret derfor vil jeg sikre mig at du er inde i
loopet.
Hvad tænker du? Jeg hører gerne fra dig i starten af næste uge da jeg skal
forberede dagsorden til Udvalgsformandsgruppen.
Med venlig hilsen Johanne Holten, Chefkonsulent, Udvikling og Styring, Polit k g
Strategi

Ane og Susanne foreslår, at U-Kant køres som alm. ungdomsskolehold uden
løn til de unge, hvis de unge ønsker det. Altemativt lukkes projektet idet
Ungdomsskolen ikke har de 140.000 kr. projektet koster uden at nedlægge
mindst 5 andre hold.
1<4)111111 en tai’er

[I oldet bliver opslaet som alm. I. ngdniusskole Ii old.
Beslutning:

Punkt 522. Lukket undcrrcniiigssag 0111 SSP ved Susaniie Sommer
20 ininnUer
ti iigerepncse ni an terne deltager ikke ti.id er (lette pitti kl.
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Punkt 523. l~rslatg til koIElnicn(Ic I1i(,(1C1 ~ctl I~,rIiIa1I(iuII

JO minutter
Beslutning:

i’un kl 524.
5 ni iii u (tur

F vi. ved fri nna ud en

Ru 111111 cii ta Ftf

Punkt 525. Godkendelse af mo(ierefcrat ved formanden
5 minutter

ReFereni:
Beslutning:

Punkter på kommende møder:
l3eseg

på Falsetten

Datoer fbr kommende hestvrelses moder
Mandag d.2/3 2020

Mandag d.27/4 2020
Mandau cl.15/6 2020

Punkt. Tanker om trivsel ved Lars \i osgaa ni
På sidste skolebestyrelsesmøde blev der spurgt til lærernes trivsel i en tid,
hvor der er mange besparelser og effektiviseringer.
Ungdomsskolen overholder overenskomstmæssige timer i arbejdsplanerne.
Dog vil Lars gøre rede for, hvordan medarbejderne påvirkes af:
Manglende muligheder for at efterkomme de unges ønsker
Lang ventetid på tildeling til materiale, reparationer og
udskiftning afslidte effekter i grajbanker
For få midler til kurser
-

-

-

‘7’
w
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Omlægning afarbejdsgange og økonomi hvert år
Usikkerhed i forhold til fremtiden

Punkt. I. IIg(I4)nIsj)a(Iago~ik VC(l Lars i~i(IsgaanI o~ Susanine Somnier
Ledelsen bad i august 2019 koordinatorerne drøfte ungdomsskolens
ungdomspædagogik. Efter oplæg fra Susanne Sommer, Palle Olesen og Lars
Mosgaard har koordinatorerne skrevet et fælles skrift om, hvordan det
pædagogiske arbejde med de unge foregår hos os til forskel fra
grundskoleme. Værket tænkes lagt ud på vores hjemmeside til gavn for nye
medarbejdere.

1 nderskri fler:

Bo Lessmann Petersen
~

Ib Ingildsen
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aard
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Lars
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Jørgen Tyllese
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Lucas 5. Therkelsen
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Johan Kriwat

et
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e Sommer

Bilag til orientering
Urban Gardening
Med hjælp fra Ungdomsrådet i Faaborg-Midtfyn, Ungdomsskolen og
forhåbentlig midler fra Tuborgfondet (Ane har skrevet ansøgning, som hun
afventer svar på. Lukas og Ungdomsrådet er afsendere på denne), vil unge i
Faaborg-Midtfyn påtage sig opgave at skabe mere grønt i byen ved et
Urban-Gardening projekt. Vi har allerede fået tildelt et dejligt stort grønt
areal lige ude foran Ungdomshuset, som ligger mig i Centrum afFaaborg
By, og er et sted, hvor unge kommer.
Haven skal dog ikke kun være for unge, men for alle mennesker, så vi kan
være med til at skabe et sted, hvor der er plads til alle. Drømmen er, at for
eksempel unge, som ikke har så mange penge, kan komme og høste lidt
grønt i haven. I december 2019 inviterer Lukas Sehaumann og Ane til
infomøde, hvorefter der bliver åbnet for tilmelding.
Den foreløbige plan
Januar-februar
Logistik og praktik
o Vandeplan; hvem vander hvornår
o Byggedage

hvem deltager

o Plantedage

hvem deltager

Kommunikation og marketing
o Kort intro til nudgin. Folk skal have lyst til at passe pa haven.
o Hvornår holder vi åbning? Og hvad skal der ske?

