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UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
rden
01.06.2015.
Kl. 18:00—21:00 incl, spisning.
45
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen

Kommunalbestyrelsen: Bo L. Petersen(formand)
Kommunalbestyrelsen: Ib Ingildsen
LO: Flemming Sørensen
Fynsland: Tina Ellegaard
Medarbejderrep: Lars K. Mosgaard
Medarbejderrep: Keld Andersen
Elevrep: Sara ørum
Elevrep: Rikke Rasmussen
Sekretær: Susanne Sommer
For folkeoplysningsudvalget deltager Bo L. Petersen
Mia H. Pedersen, Søren Birch, Henrik Karup

Rikke Rasmussen

Sara ørum
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Punkt 353. Afbud fra Børne- uddannelsesudvalget ved Bo L. Petersen
Opfølgning på debat om Ungdomsskolebestyrelsens politiske
indflydelse og synliggørelse
Ungdomsskolebestyrelsen sendte fig. invitation til Jakob Holm
Kære Jakob
£Jngdomsskolebestyre/sen vi/gerne invitere d’~’ og Bu-udvalget t’l
et møde den 01.06.15. kl. 18.00, Crønnegade 40 / Faaborg.
Emnet for mødet er en drøftelse af ungdomsskolens fremtid.
ønsket om dialog sker på baggrund af de mange besparelser, der i
de senere år er pålagt institutIonen.
Vi har en skole, der kan rumme ngtig mange udfordringer, når det
gælder ungdomsgruppen. Sidste skoleår havde vi kontakt til 2430 unge.
Det er det højeste cpr-tal nogen sinde. Det har vi været n~t7~’t stolte at
men bestyrelsen er også klar over, at det tal når vi ikke igen med de
nuværende budgetreducennger, så spørgsmålet er nu, hvilke forvent
ninger, I har til ungdomsskolens lndsatser.
For ungdomsskolebesfrrelsen og med venlig hilsen
Susanne Sommer

Udvalget afslog at mødes netop nu, da man er midt i budgetarbejdet.
For at undgå spekulationer om, hvilke intentioner Ungdomsskolen har med
invitationer til møde, bør der udarbejdes spørgsmål til udvalget, så man kan
forberede sig på forhånd. Skolechefen skal have spørgsmålene først.
Kommentarer
Beslutning
Vi inviterer udvalget igen efter budgetforhandlingeme, hvor vi på forhånd
udsender dagsorden med drØftelse af visioner.

Punkt 354. Præsentation af ny ledelsesstruktur ved Susanne Sommer
På grund af budgetreduktioner har ungdomsskolen i forbindelse med
pensioneringer skåret ned på antallet lederstillinger, i den forbindelse
overgår en del arbejdsopgaver til koordinatorer, som også har
undervisningsopgaver. Det er habet, at koordinatorerne er med til at styrke
fagligheden pa almenområdet.
Struktur og ledere præsenteres på bestyrelsesmøde.
Kommentarer
Ny struktur gennemgaet

Punkt 355. Hold næste skoleår ved ungdomsskoleledelsen
Holdene præsenteres, og der er fokus på fig. aktiviteter:
Almene hold fordelt på områder/koordinatorer
Matematikcamp for piger
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Den åbne skole
Hold i samarbejde med andre ungdomsskoler
SSP-tiltag
Kommentarer
Foiældrene skal gøres opmærksom pa, at der samarbejdes med andre
ungdomsskoler.
Mia arbejder med ny PR strategi.
De unge har mange andre tilbud, så vi skal være gode til at reklamere for
vores aktiviteter.
Læg flere tilbud i Aarslev fx pa Broskolen i sommerferien.
God opmærksomhed pa, at der er tilbud i hele kommunen.
Gode ideer modtages.
Beslutning

Bestyrelsen godkender oplæg

Punkt 356. Budget, spareforslag og ansøgninger ved Mia H. Pedersen
Der orienteres om, hvilke spareforslag og ansøgninger, der er indsendt til
budget 2016.
Kommentarer
Sidste sparefor lag af ist. Nye forslag udarbejdet.
Der skal præsteres forslag på 988.000 kr.
Desuden er der søgt om to nye projekter.
Bilag udleveret.
Beslutning
Vi afventer den politiske beslutning.

Punkt 357. Mødeplanlægning for næste skoleår ved Bo L. Petersen
Kommentarer
Beslutning
Tirsdag den 15.09.15 i Ringe Ungdomsklub, Floravej 13 kl 19
Tirsdag den 27.10.15 pa Bangsbo, Assensvej 96 ( Budget) kl. 19
Mandag den 23.11.15 kl. 16.30 udvalget til kaffe og pebbernødder. 12
timer, herefter bestyrelsens egen drøftelse..
Evt. topfølgende mødet med politikerne.
Mandag den 22.02.16 i ungdomshuset kl. 19.
23.05.16 i Ungdomshuset kl. 19
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Punkt 358. Orientering ved alle
Formanden

Ungdomsskoleinspektøren
• Orientering om almenundervisningen
• Elevtal Cpr-tal: / Holdelevtal: (sidste møde 1.455 / 2.225)
• Renovering af ungdomshuset

Pædagogisk souschef
• Orientering om dagundervisningen og SSP
• Ungdomsdemokratiarbejdet
• Indsats omkring sidste skoledag

Administrativ souschef
• Budgetopfølgning
• PR

Klubleder
• Orientering om klubberne
• Orientering om fester
• Foreningssamarbejde
.

Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne
•

Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
•

Medarbejderrepræsentanterne
•

Elevrepræsentanterne
•

Punkt 359. Evt, ved formanden
Kommende møder I punkter
• Ungdomsskoleudvikiing
• Byrumsmusical evaluering
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Punkt 360. Godkendelse af mødereferat ved formanden
Beslutning:

Underskrifter
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