UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Referat

Mødedato:

17.06.2014.

Tidspunkt:

Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning.

Mødenr.:
Sted:
Deltagere:

40
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende:

Oliver

Afbud:

Marie

[Afdeling]

Punkt 305.
Nykonstituering af ungdomsskolebestyrelsen gennem valg af formand
og næstformand ved Bo L. Petersen
Formanden bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er således sammensat:
Kommunalbestyrelsen: Bo L. Petersen, suppleant Søren S. Hansen
Kommunalbestyrelsen: Ib Ingildsen, suppleant Jakob Holm
LO: Flemming Sørensen, suppleant Ulrich Nielsen
Fynsland: Tina Ellegaard, suppleant Heide Munck
Medarbejderrep: Lars K. Mosgaard, suppleant Susan P. Skytt
Medarbejderrep: Keld Andersen, suppleant Hanne G. Hansen
Elevrep: Marie Mørk Søfeldt
Elevrep: Oliver Lundahl Bejerholm
For folkeoplysningsudvalget deltager Bo L. Petersen
Sekretær er Susanne Sommer
Bestyrelsen nykonstitueres.
Kommentarer:
Beslutning:
Formand:Bo Petersen
Næstformand: Ib Ingildsen
_________________________________________________________
Punkt 306.
Kommende møder i skoleåret 2014 – 2015 fastlægges ved den nyvalgte
formand.
Kommentarer:
Beslutning:
Mandage
Datoer er mandag 22./9. + torsdag den 23./10. + tirsdag den 25./11. +
mandag den 2./2. + mandag den 23./3. + mandag den 1./6.
____________________________________________________________
Punkt 307.
Borgmesterens visioner for FMK, forslag til besparelser og orientering
om Ungdomsskolens høringssvar hertil ved Susanne Sommer
Kommentarer:
Orientering om begrundelse for høringssvar til besparelser.

Side 2

_________________________________________________________
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Punkt 308.
Opfølgning på nedlæggelsen af Heltidscenteret ved John Lademann
Der orienteres om nedlæggelse af Heltidscenteret i Faaborg.
Der har været møder med Fag-U. Heltidsundervisningen tilpasses Fag-Us
behov. Der er blevet afskediget en, en anden gik på pension.
Kommentarer:
Beslutning taget til efterretning. Totalbesparelse er 0,8 mill.
_________________________________________________________
Punkt 309.
Opfølgning på juniorklub situationen ved Susanne Sommer
• Afskedigelse af alle juniorklubmedarbejdere
• Aftale med BUPL
Orientering om proces med afskedigelser.
Juniorklubbernes personale virksomhedsoverdrages til skolerne, idet
der i samarbejde med HR-afdelingen følges retningslinjer herfor.
Herunder at der udarbejdes aftaler for personale, der er ansat i såvel
Ungdomsskole som juniorklubber. Reduktion i åbningstiden vil
medføre reduktion i det samlede personale.
• Budget på 3,1 mio. kr. flyttes fra Ungdomsskolens budget til SFObudgetterne.
• Ikke forbrugt budgetbeløb tilgår kassen og indgår i Fagsekretariat
Undervisnings bidrag til den økonomiske strategi frem mod 2018. På
grund af reformens ikrafttræden pr. 1. august 2014, skal der tages
højde for en engangsudgift i 2014 i forbindelse med tilpasning af
personaleresurser.
• Stillingtagen til tilskud fremadrettet til private juniorklubber
oversendes til Kultur og Fritidsudvalget.
Vi afventer budgetmøde med Fag-U
Bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen på området.
Kommentarer:
_____________________________________________________________
•

Punkt 310. grafisk fremstilling af Regnskab 2013 ved Mia H. Pedersen
Grafisk fremstilling udleveret.
Kommentarer:
Fremstilling taget til efterretning
_____________________________________________________________
Punkt 311.
Hold næste år ved Poul Larsen m.fl.
Der tages forbehold for holdoprettelse, da der er annonceret en yderligere
besparelse på en halv mio. i almen delen.
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Tilbuddet drøftes også med fagchefen.
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Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at tilbuddene tages til
efterretning.
Kommentarer:
Aktiviteter for næste skoleår gennemgået.
Beslutning:
Udbud tages til efterretning
__________________________________________________________
Punkt 312.
Ungdomsskolens fremtid ved Susanne Sommer.
Ungdomsskolen er siden 2007 i høj grad blevet budgetreduceret.
Med udgangspunkt i det forventede budget fra 2015 og i de resterende
opgaver ønskes en drøftelse af ungdomsskolens rolle og
aktiviteter/indsatsområder i de kommende 4 år
Kommentarer:
Vi skal have inspiration fra:
• De unge
• Medarbejdergruppen
• Børne Undervisningsudvalget
• Lokalrådene
• Fag-U
• Kulturområdet
• Byforaerne
•
• Tovholder til at køre processen
Beslutning:
Der findes en proceskonsulent til den kommende sæson. Opgaven er tildelt
ungdomsskoleinspektøren.
___________________________________________________________
Punkt 313.
Orientering ved alle
Formanden
• Evaluering af Byrumsmusical
Bo orienterede
Ungdomsskoleinspektøren
• Byrumsmusical næste år
Sannes plan fremvist
Godt møde med handelstandsforeningen, beværterforeningen,
politiet og formanden for Børne-Undervisningsudvalget
Positivt møde om bycenter i Årslev
Souschefen
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•
•

Elevtal Cpr-tal: / Holdelevtal:
Sidste år 2349 nu 2407 / Sidste år 3867 nu 4190
Orientering om store hold
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Forretningsføreren
• Budgetopfølgning
Forbrug er 3% for meget pr. 31. maj
Grafisk oversigt udleveret.
Afdelingsleder for SSP
• Intet
Afdelingsleder for dagundervisning
• Intet
Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne
• Intet
Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Intet
Medarbejderrepræsentanterne
• Orientering fra MED-Udvalget
Uenighed i beslutning omkring Heltidscenteret
Elevrepræsentanterne
• Marie stopper pga. efterskole.
_____________________________________________________________
Punkt 314.
Evt. ved formanden

Kommende møder / punkter
• Fremtidsvisioner
_____________________________________________________________
Punkt 315. Godkendelse af mødereferat ved formanden
Beslutning:
_____________________________________________________________

Underskrifter
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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