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FAABORC-MIDTFYN
KOMMUNE
[Afdeflng)

Punkt 285. Orientering om nvvalg til bestyrelsen vee Bo L. Petersen
Der skal i dette forår sammensættes en ny ungdomsskolebestyrelse:
Fra kommunalbestyrelsen er valgt
Bo L. Petersen, suppleant SØren 5. Hansen
Ib Tngildsen, suppleant Jakob Holm
De to valgte kan tiltræde nu.
LO indstiller Flemming Sørensen, suppleant mangler
Fynsland indstiller Tina Ellegaard, suppleant mangler
De to valgte kan først tiltræde, når kommunalbestyrelsen har godkendt
indstillingerne. Suppleanter skal udpeges, før indstillingerne kan komme på
som punkt på KB-møde.
Indtil nyvalg fungerer de nuværende repræsentanter.
Medarbejderrepræsentanter vælges den 27.02.14
Elevrepræsentanter vælges den 30.01.14
Indtil nyvalg fungerer de nuværende repræsentanter.
For folkeoplysningsudvalget deltager Bo L. Petersen
Kommentarer:
Orientering givet

Punkt 286. SSPs årsberetning, kriminalitetsudvikling, GAVN ved Karl
Top og Thomas F. Terkildsen
Udlevering af SSPs årsberetning og redegørelse om de vigtigste
konklusioner (ud fra kliklcerundersØgelserne i skolerne) samt årets vigtigste
arbejdsopgaver.
Karl orienterede fra SSP-årsberetning. SSP besøger alle 6., 7., 8. klasser
hvert år (incl. forældremøder).
Der har ligeledes været forældremøder for elever 3.-6.- klasse.
Kriminaliteten er faldende. Karl udleverede kriminalitetsstatistik.
Thomas vil fortælle om den stort anlagte GAVN-undersøgelse.
Generelt er borgerne i FMK meget trygge (ifølge GAVN-undersøgelsen).
Indstilling:
UngdomsskoleinspektØren indstiller, at beretningerne tages til efterretning.
Korn ni en i rev:
Beretningerne taget til efterretning.

Punkt 287. Opfoigning ~ skolereformen John .Ladeniann og Susanne
Sonimer
Der orienteres om det forberedende samarbejde med folkeskolerne.
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Ungdomsskolen har talt med alle folkeskolelederne
Desuden orienteres der om det interne arbejde i forhold til, at
Ungdomsskolens dagundervisning også skal leve op til reformkravene.
I dagundervisningen er John og lærerne begyndt at drøfte Ungdomsskolens
kommende indsats. Desuden drøftes tjenestetidsaftalen.
Indstilling:
Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at det igangværende arbejde fortsættes
med forbehold for den Økonomiske udvikling i Ungdomsskolen.

[Afdeling]

Ko mine ni arer:

Kan HB-projektet udbredes til hele kommunen.
Beslutning:
Arbejdet fortsætters.

Pun.kt 288. Kommunikationsplan og ny brochure ved Kari Top
Præsentation af brochure og strategi for markedsføring af Ungdomsskolens
tilbud.
Intern kommunikation
• Optimere arbejdsgangene generelt f.eks. ved oprettelse og afvikling
af hold, beskrivelser på hjemmesiden, betalinger osv.
• Tydeliggøre ansvarsfordelingen
• Forbedre informationsniveauet generelt (nyhedsbreve,
informationsfiow,)
• Skabe traditioner (arrangementer, fælles historie, “sådan gør vii
Ungdomsskolen”)
• Implementere kommunens mailsystem (Groupwise) og
informationsplatform (Infolet) for alle ansatte
-

Ekstern kommunikation
• Pr-strategi om Ungdomsskolens tilbud aviser, skoler, vandfiasker,
papirsposer, banner osv.
• Uddeling af brochurer og plakater
• Oprettelse af Ungdomsskolen på Facebook.
• Sikre tydelig og tilstræklcelig information til alle brugere af
Ungdomsskolens tilbud
• Sikre at al ekstern information til samarbejdspartnere er tydelig og
tilstrækkelig
• Vedligeholde hjemmeside
• Film om Ungdomsskolen til skoler og hjemmeside
• Nyhedsbreve til elever.
• Brug af skolernes Intra
—

Karl orienterede om status på Ungdomsskolens kommunikation.
indsi ill in~:
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Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at PR- og kommunikationsstrategien
tages til efterretning.

[Afdeling]

Ko 11111CR ture r:
Forslag om at være mere med på forældremøder.
Husk også forældrerepræsentanterne i klasserne.
Ses] ut n ng:
Karl arbejder med, hvordan forældrene orienteres om Ungdomsskolens
tilbud.
Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 289, Hold i forå.rsperioden ved Poul A Larsen
Der redegøres for fag- og aktivitetstilbudsrækken i foråret samt
begrundelserne for at udbyde netop disse fag/aktiviteter.
• Fag og aktiviteter
• De fleste besparelser siden 2007 er lagt i Ungdomsskolens almene
del, som også er skoleformens kærneopgave
• Hvilke fritidsvalg foretager de unge i dag
• Betydning af folkeskolens udvidede åbningstid
Poul udleverede bilag på igangværende og kommende hold.
Vi ved ikke, om vores maritime del kommer i gang, da der er uklarhed om
forsikringsdelen.
Indstilling:
Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
1(0111 men unt
Orien teil n g
Orientering taget til efterretning.

Punkt 290. Foreløbigt regnskab 2013 ved Mia EL Pedersen
Der orienteres om foreløbigt regnskab, herunder opgørelse og redegørelse af
forventet slutresultat.
Bilag vil blive udleveret på mødet.
Desuden vil der blive rede~ort for status på demografisagen samt
konsekvenser heraf
Mia gennemgik det foreløbige regnskab herunder demografisagen.
Indstilling
Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at regnskabet tages til efterretning.
Ko UlDent uret:
Ses Iti i ni iig:
Side 4!
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Det foreløbige regnskab er taget til efterretning.
Der bedes om en forklaring på, hvorfor at regulering af beregning ikke er
sket i 2013.
Hvordan fremkommer nøgletalletlberegningsmodel mht.
demografiberegningen.

[Afdeling)

Punkt 291. Orientering ved alle
Formanden
• Der er opmærksomhed på høringssvar i forhold til juniorklubber.
Ungdomsskoleinspektøren
• Nyt bycenter i Årslev
.

Souschefen
• Elevtal
Cpr-tal: 2.067
Holdelevtal: 3.295
• Vurdering af elevtal. Ungdomsskolen har pt. en stigning i elevtallet
på trods af den demografiske udvikling.

Forretningsføreren
• Budget 2014, bilag udleveret
• Budgetopfølgning, bilag udleveret fobrugsprocenten er 7,77

Afdelingsleder for SSP

Afdelingsleder for dagundervisning
• Initiativer i forhold til kompetenceudvikling
o
Vi har i denne uge internationalt besøg. Der planlægges i forhold til
vores internationale camp.
Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne

Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
I

Medarbej derrepræsentanterne

Elevrepræsentanterne
•
Side 5’
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Punkt 292. Evt, ved formanden

.Kommende møder I punkter
20. marts
• Opfølgning på skolereform
• Arsberetning 2013
• Endeligt årsregnskab 2013
22. maj
• Opfølgning på skolereform
• Hold næste år
• Fastlæggelse af kommende møder

Punkt 293. Godkendelse. af nwdereferat ved formanden
Beslutning: Godkendt

i
0’
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Budgetopfølyning pr.31.01.14

Vejledende forbrugspct. pr. 31.01.14

mhp 10-02-2014

Oprindeligt
Tillægsbevil- Korrigeret ved- Forbrug pr.
Forbrugs
budget 2014 linger
taget budget
31.01.14
pct.
15.819.143
759.313
16.578.456
1.288.086
7,77
8,67

Punkt 290
Budgetår
Oprindelig budget

2010

2011

2012

2013

2014

Dernografibergning

150.000

291.000

-84.000

-693.000

-1.139.000

Pkt. 292 ØU 02.12.13 tildelinq
NV demografiberegning

2015

2016

2017

-1.482.000 -1.767.000

-1.920.000

767.313

855.999

924.870

961.622

-371.687

-626.001

-842.130

-958.378

Regnskabsbemærkninger til 2013
Oprindeligt budget
Korrigeret vedtaget budget

Forbruget fordeler sig
således:
Lønninger
øvrige tjenesteydelser uden
moms
øvrige varekØb
øvrige indtægter
Samlet forbrug

1cr. 16.330.000
kr. 17.821.000

—

—

kr.

%

—

15.770.000

88,50

—

2.570.000

14,40

—

1.523.000

8,50

—

-1.890.000

-10,60

—

17.973.000

100,80

Hvilket svarer til et merforbrug på 1cr. 151.000
Merforbruget dækker over følgende beløb:
Tillægsbevillinger fra FAGU givet i regnskabsår 2013, hvor andel af skoleår 2014 er indeholdt på
kr. 141.960.
Tillægsbevillinger givet i 2013, men som vedr.
2014
Midler til ikke uddannelsesparate
Højt begavede elever
Faglig læsning 2013-2014
Matematikvejleder
Refusion rotationsmedarbejder fra Tingagerskolen

Byrumsmusical opsparet i 2013

Ialt
90.000
8.000
17.000
47.000
80.460
242.460

2013
37.500
3.000
7.000
20.000
33.000
100.500

2014
52.500
5.000
10.000
27.000
47.460
141.960

kr. 400.000

Samlet kan opsummeres at regnskabsresultatet burde være et mindreforbrug på 1cr. 541.960 og ikke
et merforbrug på kr. 151.000.
Ungdomsskolens reelle merforbrug er på

23.01.14 mhp

kr. 692.960

Ungdomsskolens budget 2014

Oprindeligt
Tillægsbevil- Korrigeret ved- Reguleringer i
budget 2014 linger
taget budget
dette års budget
15.819.143
759.313
16.578.456

Nedennævnte budgettal er indregnet
003 Budgetkonto vedr.
sundhedsf remme
004 Budgetkonto vedr.
tillidsrepræsentanter
005 Budgetkonto vedr. optimering at
anvendelse at indkøbskontoret
010 Rammebesparelse på
Ungdomsskolen
012 Generel driftsoptimering og
eflektivisering OS strategi
017 Automatisering at rekrutt. og
ansættelse OEI strategi
021 Digitalisering at ferie- og
fraværsindberetning OEl strategi
025 Digitalisering at
kørselsaf regning OS strategi
045 Strukturændringer, klubområdet
060 Ændring at lov om sygedagpenge
500530 Demograf i

-18.201
-10.112
-284.141
-925.229
-8.089

-

-15.168

-

-1.011

-

-3.034

-

12.134
-366.553

Totalt korrigeret budget udgifter
Totalt budget indtægter
Netto budget

Mia Hovgaard Pedersen

19.653.473
-3.085.017
16.568.456

Side i

10-02-2014

