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UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

14.06.2021
Kl. 18:00—21:00

Ungdomsskolebestyrelsen
Bo L. Petersen, Ib Ingildsen, Tina Ellegaard, Flemming
Sørensen, Susse Thorseng Lærche, Emilie H. Juul,
Jørgen B. Tyllesen, Rasmus Christoffersen, Alberthe Mai
Veggerskilde Laursen
Fravær: Susanne Sommer,
Ledelsen er desuden repræsenteret ved
Søren Bireh, Lars Mosgaard Mia I-I. Pedersen.
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Punkt 590. Orientering ed alle

Elevrepræsentanterne
• Emilie H. Juul, formand for Ungdomsrådet.
•

Bertil Daugaard Ley fra Ungdomsrådet orienterede om hvad der
foregår, bl.a de unge er i gang med at planlægge kulturnatten.
Det går godt i cafeerne både i Ringe og I Faaborg.
Der er blevet orienteret om det fælles elevråd.
Derudover orienteres der om samarbejde med Træskibs
foreningen.
Der arbejdes stadig med flydeponton. Der mangler 30.000. kan
evt opnås eroundfunding.
Alberte Veggerskilde, næstformand for Ungdomsrådet

Formanden
• Fra Opvækst og Læringsudvalget
Der har været afholdt dialog møde.
Man arbejder i budget for 2022.

•

Hvem fortsætter i bestyrelsen efter kommunevalget
Susse Thorseng Lærehe ønsker ikke at forsætte i bestyrelsen
Nedenstående ville Susse thorseng Lærehe gerne have til referat.
Jeg Susse thorseng Lærehe ønsker ikke at genopstille i FMUS’ S
bestyrelsen under siddende borgmester i FMK.
Grundet, afholdt møde med borgmester den 28,5.2021- hvilket har
medført min vurdering afFMK
Jeg forventer:
-respekt for den demokratiske dialog med borgere i kommunen og
alm. høflighed.

Ungdomsskoleinspektøren (fremlægges af afd. Leder Søren Birch)
• Fravær i ledelsen
Susanne er Sygemeldt
• Fra ledelsesmøder
Der blev orienteret
• Opslag om afdelingsleder.
Ansættelsesudvalget: Bo, Keld (TR), Søren, Susanne.
Lars er ansat pr. 1/7
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Orientering om elevtal
Elevtal og holdelevtal

•

[Afdeling]

pr. dd.

Budgetopfølgning
Forbrug pr. 31.05.21:
Vejledende forbrug: 41,7% forbrugsprocent er 35°o
Fravær: Pr 31.05.21 fraværspct. 4,600 og FMKs fraværspet. 5,6 ~o
for de sidste 12 måneder (2.969 ansatte)
Trivselsundersøgelse (vedlagt som bilag) der bliver orienteret
Opstart efter Corona
mere campus fritid arbejde
der blev orienteret om Campus fritid, og at Campus abner d. 13 8 kl
12.30
-

-

•
•
•
•

Afdelingsleder klubber mm.
• PR , Brochure omdeles til bestyrelse

•
•
•
•

Klubber
Kultur
Primær forebyggelse
1.hjælp
Der er orienteret om ovennævnte punkter
Afdelingsleder dagundervisning mm.
• Dagundervisning
MiLife: Lars orienterede om Mi Life
Friluftsliv: orientering om Friluft liv. Der bliver bl.a. afholdt
lejrtur.
1 elev i enkeltmands undervisning.
Heltidsundervisning der er 8 elever.de unge er glade for at være
der.
• Sommerferieaktiviteter i uge 26 og uge 31.
• Iværksætteri der startes op på Campus 1 dag om ugen. Efter
sommerferien og en dag om ugen på polymeren i Årslev.
• E-sport
E sport har ikke længere en koordinator
• Demokratiprojektet under § 17 stk. 4 udvalget
Der har været 2 rep fra alle overbygningsskoler samlet, til at lave et
fælles elevrad.
• Cafe og ungdomsråd
Er der orienteret om
• Åben Skole
• Er der orienteret om
• Knallertområdet
Orientering er givet
-

-

-

Repræsentanteme for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
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Bo Lessmann Petersen, Friluftsrådet: Ulrik fra Trente Mølle har faet
nyt arbejde.
Ib Ingildsen, Faaborg ØH. Ikke noget
Tina EHegaard, Fynsland ikke noget
Flemming Sørensen, LO ikke noget
Susse Ihorseng Lerche, Skrædderlauget under Håndværkerrådet
ikke noget

Medarbej derrepræsentanterne
• Jørgen Tyllesen, Eftermiddags- og aftenaktiviteterne
• Rasmus Christoffersen, Dagaktiviteteme

Punkt 59!. Nok1 næste ür ved Soren Bireli
Fremvises p ~i ni o det
Kommentar:

Bestyrelsen er enige om at det er et meget flot program, som er blevet
fremvist.

B es lut oiii g:

Puti kt 592. Evt, ved form an den

okt 592. Godkend else af mod ereferat ~ ed formaiiden
Referatet udsendes
Husk at skrive tilbage til sskyt fmk.dk, om I godkender referatet.
(‘ii

Ses lut ni og:

Punkt 593. 1.ukket sag ved Bo l~. Petersen
l)ialogmude niellem bestyrelse og a(lministration/politikere
Her deltager ungerepræsentanterne og ungdomsskoleledelsen ikke.

Efter at have kommunikeret med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, er der et bredt
ønske om, at deri referatet bemærkes, at der har været afholdt møde med
borgmesteren den 28/5, hvor der over for formanden, Susse og Tina blev varslet,
at der måske kommer et ønske fra Kommunalbestyrelsen om, at der igen skal

[Afdeling)
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være repræsentation af kommunalpolitikere i ungdomsskolebestyrelsen i næste
valgperiode samt afholdelse af et årligt dialogmøde. Langt hen ad vejen, som vi
har ønsket. Det har bestyrelsen derfor taget til efterretning og afventer foreløbig
besked/bekræftelse, inden arbejde med udkast til evt, fly styrelsesvedtægt
påbegyndes.
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Bo Lessmann Petersen

Ib Ingildsen
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‘usse Thorseng Lereh

Jørgen Tyllesen
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Wasm Us Christoffersen

