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UngdOmsSkOleN
Faaborg-Midtfyn

Ungdomsskolen

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

8. September 2021.

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 Jørgen B. Tyllesen,
Rasmus Christoffersen, Bertil Ley.
Ledelsen er desuden repræsenteret ved
Søren Birch, Mia Hovgaard Pedersen Lars Mosgaard

Susanne Sommer
Jørgen Tyllensen
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Punkt 594. Orientering eti alle

Elevrepræsentanteme
•
Formand for Ungdomsrådet.

-

-

-

-

Aktiviteter siden sidst:
Bertil og næstformand orienteret om deres dialogmode med
OIL
Derudover orienterede de om sommerens aktiviteter BI.a.
koncerter ved havnebadet.
Der er blevet udelt Uråds pris.
Sejltur med håbet.
Nyt fra caféområdet
Cafeerne er op startet efter ferien
Nyt fra Falsetten
Fest efter Campus åbningen, som var gået godt.
Budgetopfølgning:
økonomien ser ok ud.

Formanden
• Fra Opvækst og Læringsudvalget
Politisk bliver der arbejdet med Budget.
Der er stadig mulighed for at sende et horingssvar til budgettet.
Bestyrelsen udarbejder et høringssvar.
• Dialogmøde
Der blev orienteret om dialog mødet
Ungdomsskoleinspektøren ved Søren Birch
•

Orientering om den almene ungdomsskole
-

-

-

-

-

-

-

-

Souschef

CPR Elevtal _1212 og holdelevtal 1937
Sommerferie Aktiviteter
Der blev orienteret om aktiviteterne
Campus
Der blev fortalt om åbningen af Campus. der blev lavet god
reklame ungdomsskolen.
Lederforum.
Der blev orienteret
Ansøgning vedrørende Digital dannelse
Orienteret givet
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•

Knallertområdet
Det kører rigtig godt på knallert området
Der booket alle efterårs hold.

•

Førstehjælp
Det kører godt med førstehjælp

•

•

Motorområdet
Der blev holdt Le mans weekend 2 1122-8
Hvor de unge hyggede sig. Der var 20 unge med.
Motorlære starter op i uge 43.
Budgetopfølgning:
Forbrugspct. pr. 31.08.21: 58,13%
Vejledende forbrugspct.: 66,67 %

-

•

Fravær: Pr 3 1.08.21 fraværspct. 5,7 ~o på 32 ansatte og FMKs
fraværspct. 5,8
~o pa 4359 personer

•

PR: Pr gruppen er rundt på skolerne, der bliver arbejdet på at
lave Pr på Campus.
Den husstands omdelte brochure er delt ude til 11.661 husstande.

•

Post:
Der er omdelt post til bestyrelsen.

Dagundervisningen ved Afdelingsleder Lars Mosgaard

•

Heltidsundervisningen
6 elever er på heltids undervisningen, der er plads til 8.

•

Mi Life
Mi Life udløber d. 30/9 men deres ansættelse er forlænget til d.
3 1/12

•

Friluft liv
Det går godt i den åbne skole,
Det går ikke sa godt i den almene del. Der mangler flere elver og
der skal gøres en indsats for at fa flere på.
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Campus friluft liv ser lidt bedre ud.
Skituren er skåret ned til 5 dage, og derved blevet billigere.
Derved håber man også at der kommer flere til
•

Elevråd
Fælles elevråd er startet op igen.

Afdelingsleder
• Klubber
Det går godt, klubberne bliver besøgt igen. Man kan mærke at
pr. gruppen har været på skolebesog.

Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Bo Lessmann Petersen, Friluf’tsrådet.
Der kommet ny ansættelse på Trente mølle. Der er ansat en der
hedder Tue.
Man arbejder på at få åbnet et øhavs akademi.
•

Ib Ingildsen, Faaborg OH
ingenting

•

Tina Ellegaard, Fynsland
Ingenting

•

Flemming Sørensen, LO
Aktivitet til næste sommer- Beach volley turnering
Med ungdomsskolen som entreprenør
• Susse Thorseng Lerehe, Skrædderlauget under Håndværkerrådet
ingenting
Medarbej derrepræsentanterne
• Jørgen Tyllesen, Eftermiddags- og aftenaktiviteterne
Nyt fra aftensektionen
der er sygemeldte knallert undervisere, der kommer ekstra
hold i knallert.
Christian Luis. bliver uddannet som knallert underviser.
-

•

Rasmus Christoffersen, Dagaktiviteterne
Evt, nyt fra dagundervisningen:
Ingenting fra dagundervisningen.
-

-
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Puiikl 595. (;oclkcndelsc af referat fra modet d. 14.06.2021
Konimentarer:

I1csIiitniii~:
Godkendt.

Po nkl 596. Ni modedato med chef for OIL Christian Elmelund
Prwstekær.

Kom mentarer:
Besti relsen forsla r den 11110 kl 18.
Form a let mccl modet er at frem ni e tiet gode sa ina rhejd e.

Beslu tti ing:

Punkt 597. Fvt.
Rasmus har udtalt at trivsel bl.a medarbejderne er god.
Ib har kommentar ift. rygning. De unge skal rydde deres cigaret
skodder op.
De unge må ikke ryge i skoletiden.
Bo er blevet konfronteret med at alt hvad ungdomsskolen laver bliver
lavet i Faaborg. Ledelsen er bevidste om det, og vi har det med på
koordinator møder.
Pkt vedrørende hold i alle dele af kommunen er med på næste
Bestyrelses møde.
Næste ordinær bestyrelsesmøde 29/11 kl 18-21 med spisning.
Kommentarer

Beslutning:

Punkt 598. Lukket sag ccl Bo I. Pedersen.
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Beslutning:

Undeiskri her:

6’

Bo Lessmann Petersen

Ib Ingildsen

tina Ellegaard

£m~rensn
se

orse gLer e

Rasmus Christ tfersen
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Jørgen Tyllesen

Bertil Ley

Søren Birch
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