“i
FAABORG-MIDTFYN
KOM M UN E

UNGDOMSSKOL BESTYRELSEN
Refe at

28. november 2016.
Kl. 18:00—21:00 incl, spisning.
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen
Mia Hovgaard Pedersen, Søren Birch, Henrik Karup.
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Punkt 394. Orientering om sag ved Tina Ellegaard
Orientering givet.
Ko mi non Lurer:
Ros til Tina for indsatsen

Punkt 395. Orientering ved alle
Formanden
• Fra B&U
Bo fortsætter som næstformand i B& U
• Dialogmøder
Positivt gik generelt godt, dog ingen fokus pa buskØrsel
Godt at ungdomsrådet var med. Fokus pa
uddannelsesproblernatikken og ungdomsboliger
• Ny politisk struktur
Der skæres ned til 5 udvalg, sa den administrative ledelse matches
med udvalgene.
Ungdomsskoleinspektøren
• Elevtal: CPR 1.468 Hold~.l39
• Trivselsundersøgelse Meget flot trivselsundersøgelse hvor vii
Ungdomsskolen scorer langt over landsplan og en del over FMK
niveau. Der er generelt en super positiv stemning i organisationen.
• Besøg af koncernchef O&L og ny direktør Meget positivt besøg
hvor ledelse og koordinatorer deltog. Mødet bar tydeligt præg af at
alle var super skarpe pa kerneopgaven og formulerede omkring egne
indsatser og potentielle tiltag. Positive tilbagemeldinger fra bade
Louise og Jørgen.
Caféen og lokaleudlån i Ungdomshuset Huset syder af aktiviteter og
mange udlan til eksterne brugere.
Fra klyngemøde Syd Der arbejdes med at etablere et Børne I
Ungefolkernøde.
• Iværksætterprojektet Mange meget veikvalificerede kandidater til
300 timers stilling. Der gennemføres samtaler med 5 kandidater pa
onsdag. Vi gemmer ansøgningerne, da der er mange “perler”
imellem som eventuelt kan bruges i andre sammenhænge i
organisationen.
Administrativ souschef
• BudgetopfØlgning: Pr. 31/10 ligger vi under den vejledende
forbrugsprocent.
• Budget 2017 Der er ikke modtaget materiale i forhold til budget
2017.
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Fravær: Fraværsprocenten er på 4,4% den er fortsat pa vej ned efter
efterslæb fra langtidssygernelding i starten af aret. Vi ligger
væsentligt under FMK niveau.
Der arbejdes fortsat på infoskærme. De er monterede men der
mangler styring af dem. Efterfølgende etableres der pa
folkeskolerne. Udsendte nyhedsbrev er positivt modtaget.
Post: Uddeles.

Pædagogisk souschef
• SSP, Radioindslag
SSP i P4 Fyn om indslag om kommunens takling af vold mod bØrn
• Nyansættelse af SSP medarbejder:
Torben K. Nielsen er ansat.
• Heltidsundervisningen:
Det går stærkt. Der 12 elever. Keld har nr. 13 i eneundervisningen.
Det er fint, at kunne hjælpe unge med udfordringer i næromradet.
Vær opmærksom pa at bede om hjælp, hvis lærerne ikke magter
opgaven. Der iværksættes uddannelse for medarbejderne.
Der sker nu en malrettet indsats over for fra~ær i folkeskolerne, det
vil kunne gøre indsatsen hurtigere over for unge, der falder ud af
folkeskolerne.
2-sprogsundervisningen
Vi reducerer med 1,6 stilling pga. lukning af asylcentre.
• Fra klyngemøde Midt:
Der arbejdes med kendskabet til hinanden og pa at finde
samarbejdsformer.
Afdelingsleder
• Klubberne:
Klubberne kører godt. Der er 470 medlemmer.
Det er især 7-8 klasse, men der kommer også 9.-lO. klasses elever.
Det gar den anden vej på landsplan.
Forslag om klubråd som fødekæde til ungdomsråd.
• Sociale arrangementer:.
Mange unge debuterer med alkohol til FUT-festerne Det er en stor
konkurrent til vores alkoholfrie fester. Vi fortsætter indsatsen, da 8.
og 9. klasserne er begyndt at komme til festerne.
• Fra klyngemøde Nord:
Børnehave ~ne aner klubbens lokaler.
Der fokuseres pa forældresamarbejdet
Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne
• Intet nyt
Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Fyns Land laver pt. strukturændringer. Her medtænkes
Ungdomsrådet i kvartalsmøderne. Tina vil orientere om kommende
mØdedatoer.
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Medarbejderrepræsentanterne
• Orientering fra MED-udvalget ved Keld Andersen
Kriterier for afskedigelser blev drøftet.
Trivselsundersøgelse drøftet.
Elevrepræsentanterne
• Ungdomsrådets aktiviteter i Faaborg og Ringe
Deltagelse i NAU- landsmødet, Emil valgt ind i ledelsen
Vandt ungdomsrådsprisen (orienter avisen)
Igangsat u-råds aftenarrangementer
Generalforsamling pa søndag
Der laves workshopmøde med andre unge pa Fyn gennem ku turregion Fyn
Der er lavet en ungdomsrådflyer
Der arbejdes på et Falzetarrangement for kommunens unge
Radet har fået et logo
Ungdomsrådet roses for de mange aktiviteter.
Husk at passe på jer selv.
Mia har bedt om en kontoplan og EAN-nurnmer til Ungdomsradet

Punkt 396. Evt, ved formanden

Mødet den 3/4 er flyttet til den 6/4

kommende møder / punkter

27.02.17: Møde med koordinatorerne. Vi indbyder dem. Er der noget
koordinatorerne vil drøfte
06 04. 17:
29.05.17: Næste års hold,

Punkt 397. Godkendelse af niødereferat ved formanden
Besluinimu”
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OCa’ Stock Ptido - ap6339176

Spisning

