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UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

2. marts 2020.
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 S. Therkelsen,
Emilie Helsted Juul, Jørgen B. Tyllesen, Lars Mosgaard,
Susanne Sommer
Ledelsen er desuden repræsenteret ved
Søren Birch, Mia Hovgaard Pedersen
Indbudt er Ane Clement-Nørætt samt unge
Kim Aas om dagundervisningen.

Elevrepræsentanterne deltog ikke fra pkt.532
Susanne Sommer

iwÅ~
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Besøg på Falsetten.

[Afdellngj

Interesserede bestyrelsesmedlemmer mødes med Lars på
Ungdomsskolen kl. 17.

Paula 526. I. ngdonisskolens hø Ituromrade ~ ud Ane (lement—Norault

Ane og indbudte unge orienterer om
• Ungeredaktionen
• Kunstudstillingen ved Emilie
• Urban Gardening
• Ung til ung-undervisning ved Aske
• Skateklubben ved Daniel
kommentar
Ane og de utige 0 rienterede

nin

hvad der rører sig [ill ku Itu rom radet.

Beslutning:

PUnkt 527. Orientering ved alle
30 min atter

Elevrepræsentanterne
• Emilie, Formand for Ungdomsrådet
Aktiviteter siden sidst:
Nyt fra eaféområdet
Cafeen er kommet op at køre igen
Nyt fra Falsetten
Bestyrelsen blev vist rundt på falsetten.
Lucas, Næstformand for Ungdomsrådet
Budgetopfølgning:
-

-

-

-

-

Formanden
• Fra Opvækst og Læringsudvalget
Der er bliver arbejdet videre med campus ideen.
Ungdomsskoleinspektøren ved Mia H. Pedersen
• Orientering om den almene ungdomsskole
Elevtal 2230
og holdelevtal 3815
-

Dagundervisningen ved koordinator Kim Aas
• 2-sprogsområdet
•

Heltidsundervisningen

•

Mi Life

pr. 2 3

ti
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• ssp
Mia orienterede om dagundervisningen.
Administrativ souschef
• Regnskab 2019
Mia orienterede om regnskab 2019
•

Budget 2020
Mia orienterede om budget 2020

•

Budgetopfølgning:
Forbrugspct. pr. 28.02.2020:
Vejledende forbrugspct.: 13,500 vejl. 16,67°o
Effektiviseringer for 2020 endnu ukendt men kørsel til lav takst
udmeldt
-

-

-

-

•

Fravær: Pr 28.02.2020 fraværspct. 1,9
5~5 %

•

PR: der bliver arbejdet på et nyheds brev.

•

Post: der bliver omdelt post

~o

og FMKs fraværspct.

Afdelingsleder
• Klubber

•

Klubcafé

•

Færdiggørelse af diplomuddannelse
Søren orienterede om klubberne.

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

Ib Ingildsen, Faaborg ØH

•

Tina Ellegaard, Fynsland
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Der blev orienteret om hvad der foregår i Fynsland. Det er bla
en udfordring med de stigende bus priser. Som kan bla være et
problem for de unge.
•
•

Flemming Sørensen, LO
Intet at bemærke
Susse Thorseng Lerehe, Skrædderlauget under Håndværkerrådet

Medarbejderrepræsentanteme
• Jørgen Tyllesen, Eftermiddags- og aftenaktiviteterne
Nyt fra aftensektionen
Nyt fra MED-udvalget: Trivselsundersøgelse
Ny APV gennemført
Jørgen orienterede om de hvad der foregår på eftermiddags
og aftensaktiviteterne.
Jørgen opfordre til at man får besvaret Trivselsundersogelse.
-

-

•

Lars Mosgaard, Dagaktiviteterne
Evt, nyt fra dagundervisningen: Åben Skoleportal
Evt, nyt fra koordinatormødeme
Demokratisk dannelse elevråd Fremtidens skole Palle Olesen
Lars orienterede om hvad der foregår på dagsaktiviteterne.

-

-

-

Pu ii kl 528. I

ii gdoiiispæd agogik

~ ed Lars
Ledelsen bad i august 2019 koordinatorerne drøfte ungdomsskolens
ungdomspædagogik. Efter oplæg fra Susanne Sommer, Palle Olesen og Lars
Mosgaard har koordinatoreme 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< o ni ni cola ry r:
Lars infornieretle nin ungclomspædagogikkcn ai’hcjdet er godt i gang
der frem lægges et forslag Iii hesivrelsen inden ii ft’en liggores.
Beslutning:

(AfdellngJ
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P1111 kt 529. Årsberetn i» g ed Mia
Opvækst og Læring har i år ikke efterspurgt en beretning. Hvilke ønsker har
bestyrelsen til en beretning.
1(0111111 CIII a re r:
‘~

bestyrelsen VII UCIIIC hll\ de ~it dci hli\ CU IiI\ Cl Cfl arNbCittiNng ~iI O\ ciordnet
ni~ can. I ngdomsrade~ ii gerne ha\ e loretræde br ud~ aluci. br at tortælle
om meL der er gaet.
Beslutning:

Punkt 530. Fortsat brug at’ leasehiler ved M
Bilag udleveres med regnskab for 2019 på kørselsudgifter og udgifter til
leasebiler
Ko ni 1)1 CII tait r:
Ledelsen ina

gerne arbejder ~ itlere med (let.

lleslutn ill g:

Punkt 531. Principper for lonucl~’ikling i I. ngdornsskolen
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 gar ud over ansættelser
og elevtilbud.
Der ønskes en dialog med bestyrelsen om holdning til sagen og evt, kriterier
for tildelinger.
Punktet har været behandlet i MED-udvalget den 13.01.2020,
hvor følgende kriterier for udbetaling af engangsbeløb til
medarbejdere i Ungdomsskolen, vurderet af ledelsen kunne
være:
Omstillingsparathed
En medarbejder, der i særlig grad gør en ekstra indsats for
arbejdsmiljøet
Ekstraordinær indsats
-

-

Kom mcii I a ret•
Mia oricntcrcde om punktet.

Beslutning:

lAfdeimgi

ti
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Pu ii kt 532. I ti kket uhI(lerrctnirlgssag om sag ved Bo I l’etersen
L~ ngere ira’sc~ I an terne deltager ikke und er (lette punkt.
~.

Beslutning:

Punkt 533. Tanker

Om

trivsel ved Lars \losgaard

På møde i efteråret 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 af slidte effekter i grejbanker
For få midler til kurser
Omlægning afarbejdsgange og økonomi hvert ar
Usikkerhed i forhold til fremtiden
-

-

-

-

-

Beslutning:
Udsættes til sidste gang.

Punkt 534. Evt, ved to liii an dcii

K om ment al ie i

I )er er

iii tet

at hem aurke

Punkt 535 Godkendelse atf niotlereferat ~e(I formanden

l3eslutn ing:

Punkter på kommende møder:
l3esog l~ l-alsciten
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Bilag til orientering

Urban Gardening
Med hjælp fra Ungdomsradet 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 af Faaborg
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 Schaumann 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 på haven.
o Fivornar holder vi åbning? Og hvad skal der ske?
o Skal vi have nogle trækplastre med, der kan holde en tale?
o Pressemeddelelse i forbindelse med åbningen.

Planlægning af bygningen af haven

Ir~
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o Plantegninger
o Hvilke møbler?
o Hvor kan vi afhente restmaterialer?
o Plantekasser vi selv skal lave

Planteplan
o Hvilke planter skal vi have i byhaven?
o Hvornår skal de plantes?
o Hvordan skal planterne stå i forhold til, hvor meget lys de må

Der kommer mere på, når vi kommer ordentligt i gang.

Der er igangsat sortering af affald i caféen

(Afdelingi
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Unders’kri fler:

Bo Lessmann Petersen

Ib Ingildsen

(iTaA c€e~aaL~
i::)
Tina E1lega~rd

---4,
Flemming Sørnsen

S~horsengLerce

Lars~(T
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Lucas 5. Therkelsen

Johan Kriwat

Susanne Sommer
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Lu~as S.therk

Ju~F

ilL

I
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Susanne 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 Schaumann 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 på haven.

