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Mødedato:

29.11.2021.

Tidspunkt:

Kl. 18:00

Sted:
Deltagere:
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21:00 incl, spisning.

Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen
Bo L. Petersen, Ib Ingildsen, Tina Ellegaard,
Flemming Sørensen, Susse Thorseng Lærohe,
Alberte Veggerskilde, Bertil Ley, Jørgen B.
Tyllesen, Rasmus Christoffersen, Søren Birch
Ledelsen er desuden repræsenteret ved:
Mia Hovgaard Pedersen Lars Mosgaard

Fraværende;
Afbud:

Bo L. Pedersen Susse Thorseng Lærche
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Punkt 606. Orientering ~ed alle
Elevrepræsentanterne
• Alberte Veggerskilde, Næstformand for Ungdomsrådet
Aktiviteter siden sidst:
Valg arrangement d.16/1 i derudover har der været
speeddating med politiker.
Nyt fra caféområdet
Der kommer mange på besøg i cafeen, man vil gerne have
flere på besøg fra Folke og fri skoler.
Nyt fra Falsetten
Der har været koncert med munte carlo.
Langelands ungdomsråd har været på besøg.
Der har været halloween fest.
Ungdomsrådet vil gerne prøve at starte noget op i d. nordlige
del af kommunen.
Ungdomsrådet har været til Landsmøde i NAU.
Budgetopfølgning:
Ungdomsrådet har penge, som de vil bruge til inventar til
cafeerne.
-

-

•

-

-

Formanden.
• Fra Opvækst og Læringsudvalget
• Proces for ansøgning af ny skoleleder.
Der blev orienteret om processen vedrørende ansøgning af ny
skoleleder, orienteringen blev givet af souschef Mia Hovgaard i
fraværet af Bo Pedersen.
Konst. Ungdomsskoleleder.
•

•

•
•

Campus fritid
Der blev orienteret om Campus. der skal gøres lidt mere
reklame for campus. dialogen med de unge skal også være
tilstede, der skal være samarbejde med de unge, så vi rammer
tidspunkt med brug af campus.
Kultur
Der køres dansehold- ungeredaktion- Bogcafe- podcast- 5modulkunst- ungdomsfilmklub- skate. Alle holdene kører rigtig
godt.
Klubber
Klubberne køre godt, der er kommet et nyt indmeldelse system.
Ferie aktiviteter
Sommerferie aktivitet tur med Svendborg ungdomsskole en tur
der bliver kaldt Europa tur.

Vi skal have mere fokus på aktiviteter i alle dele af kommunen.
•

Orientering om elevtal
Elevtal
og holdelevtal 4419
pr. 29.11.21
Elevtal
og holdelevtal 3577__pr. 29.11.20
-

-

Souschef
• Budgetopfølgning
Forbrugspct. pr. 24.11.21: 81.25
Vej ledende forbrugspct.: _9 1,67
-

-

.

•

Fravær: Pr 31.10.21 fraværspct. 6.6_% og FMKs fraværspct.
6.1 0o

•

PR:
Der er blev orienteret om pr. for december
Der har været kort en københavner tur i starten af november
med 15 unge det var Ane og Rasmus der var med.

.

•
•

Post:
Der er delt post rundt.

•

Førstehjælp
Der har været mange elever igennem.
324 elever

•

Knallert
der er kørt 8 knallert hold i efteråret.
214 elever
Afdelingsleder
•
•
•
•

•

Milife
Der blev orienteret om millfe, de forsætter ogsa i 2022.
Heltidsundervisning
Heltidsundervisning får supervision på de ansatte.
Eneundervisning
Der er pt ingen elever, så Keld bliver brugt i
heltidsundervisning.
Friluftliv.
Der er vinterpause for vandsport.
Der blevet etableret et Mountains bike hold. De har været på tur
til Silkeborg.
Der er sendt et forældrebrev iht. skituren der køres i uge 7. man
fig. løbende de restriktioner der i Østrig. Prisen er sænket fra
4300 kr. til 3300 kr. pga. der er en dag mindre på turen.
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•
•
•
•

Der er 12 piger som starter op med et kreativt hold for de stille
piger.
Elevråd.
Der er møde med fælles elevråd tirsdag d.30/1 1 fælles elveråd vil
blive afholdt til foråret.
Esport der kører et hold med 15 elever på polymeren.
Iværksætteri underviseren holder 3 mdr, orlov

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

•

•
•
•

Ib Ingildsen, Faaborg ØH
ingenting
Tina Ellegaard, Fynsland
Ingenting
Flemming Sørensen, LO
Ingenting
Susse Thorseng Lerehe, Skrædderlauget under Handværkerradet

Medarbej derrepræsentanteme
• Jørgen Tyllesen, Eftermiddags- og aftenaktiviteterne
Der har været valg til AMR og der var genvalg af Susan.
Orientering fra knallert området.
• Rasmus Christoffersen, Dagaktiviteteme
Der blev orienteret om førstehjælp

Punkt 607. Ny Best reJse
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Næste hesivrelses mode er mandag (1.31/I 2022 MIN
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