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UNGDOMSSKOL BESTYRELSEN
20. juni 2013.
Kl. 18:00—21:00 incl. spisning.
35
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen med elevrep. Emil Vesti
Andersen Poul A. Larsen, John Lademann, Mia H.
Pedersen, Karl Top,

Ingrid Kaagh
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Punkt 260. Foreløbig vurdering af skoleåret 12/13 ved Susanne med
bidrag fra tie øvrige ledere
Herunder: Elevtal Fagtilbud KnallertkØrekort Sommersportsjov
HB-børn Børnekulturdagene Klubber Juniorklubber SSP 2-sprog
Lock-out Pædagogik (klubdag, u-Art, ) Trafikdag
Samarbejdet i ledelsen økonomi og adm.
Indstilling:
Ungdomsskolelederen indstiller punktet til efterretning
Ko in mc ntarc
Cpr. tal 2.220
232 hold, gennemgang af de mest søgte
Lock outen betyder maske et lille elvfald
Orientering om udvikling i ledelsen
Rigtig gode børnekulturdage i Faaborg og Årslev vi deltog ogsa i Broby
BUFF indstillet til kulturpris
Vi ger begyndt at ga mere ind i sommerferieaktiviteter
Dagundervisning er blevet meget mere malrettet og dokumenterende i
forhold til elevplaner.
75 90 af heltidsundervisningsunge er videre i arbejde eller uddannelse efte
3 ar.
Vi har haft 8 ikke uddannelsesparate, hvoraf de 7 er videre
Samarbejdet med PPR er væsentligt forbedret gennem det seneste ar
SSP har etableret et rigtigt godt samarbejde med politiet. Der er rigtig
mange fortrolige henvendelser fra unge mennesker. Udfordr~ng at nå det
hele. Glæde af Thomas Krimmologuddannelse
10-14 fald i knmstat pa 82%
14-18 fald i krimstat pa 45%
Genms. pa 14 elever 2-sproggruppen godt samarbejde med Tingagerskolen
Ny knallertlovgivning med prisstig, sa færre tager knallertkørekort.
Større administrativ arbejdspres i administrationen.
Det er Kelds indtryk, at medarbejderne er meget engagerede Lock outen
gav et stor afbræk i elevarbejdet. Ron melder tilbage fra Produktionsskolen,
at de er glade for samarbejdet med ungdomsskolen. Godt samarbejde med
10. klasserne.
Der har dog været større udfordring påjuniorklubomradet
—

Punkt 261. Ungdomsskoletilbud i kommende skoieårl3/14 ved Susanne
med bidrag fra de øvrige ledere.
U-®-band, u-Art, færdselsrelateret 1. hjælp, trafikdag, samarbejde med
Faaborg-skolerne.
Gennemgang af interaktiv skoleudvikling
Indstilling:
Ungdomsskolelederen indstiller punktet til udtalelse
Ud tal cl sC:
Interaktiv skoleudvikling taget til efterretning
Punkt 262. Ungdomsskolen og den nye skolestruktur
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Kort redegørelse af den nye folkeskolestruktur:

[Afdeling]

Gør en god skole bedre
En sammenhængende og aktiv skoledag med
tiere og bedre timer til undervisning og aktiviteter
Bornene skat have en sammenhængende og aktiv skole
dag. som betyder en 30 tiners skolouge for bornehave’
klassen til 3. klasse, en 35 timers skoleuge for 4. til 6,
klasse eg en 37 timers skoleuge for 7. til 9. klasse.
Mere ag bed re undervisning1 dansk og I matematik.
Aktivitetstimer med lærere og pædagoger skal give en
mere afvekslende og spændende skoledag.
Aktivitelstlmerne skal bruges til at underslotse de faglige
undG~l~ning~tli~ur bodo muligt eg til loe.
bevægelse og lektiehiatta.

Styrket efteruddannelse og anvendelse at viden om god undervisning
Styrke tefteru ddannelse at lærere eg pædagagar, Det err egeringens mal, at
lærerne i 2020 skal have undervisnings kompetence ltidli gere linie’ag) i de fag, de
undervisa’ i. Reg eringen vil afsætte i alt I mia. er. i perioden 2014-2020 til styrket
elferuddænelse at lærere og pædagoger [folkeskolen.
Forbedrede karriereveje for lærere.
Statsligt letn pii Ialt 60 mio. ~r, I 2gl3’201S tit kcmpetertcesadvikling for ledere.
styrket forskning i pædagogik og undervisningsmetoder, de, skats til les til radig.
hed for lærere og ledere,
Korps al læringskonsulenter skal snderstefte livalitetsarbejdet i tvikeskelen.
Nyt rad le’ bartss icering.

Klare mål for folkeskolens udvikling og mere lokal frihed

Alle barn skal bevæge 5kj hver dag.
Bedre lokale muligheder for to voksne I ur, derv,snlngen de
yngste klasser og i klasse, ‘ned helt sæ,lige Iael,ov.
Styrket undervisning i andre fag
Engelsk allerede era I. kiasse.
Mere ag bedre undervissits gI de praktiskelnnuslske tag og I
naturlteknik.
Vetgfeg fra 7-klasse,

Tre klare nationale nat far tolkeskalens udviklitrg:
Folkeskolen nk,’al udfortlre alle never, 5,1
de bliver ci dygtige, de kali.
Folkeskole,, skal mindske betywtinge,t al
social baggrjnd i forhold til fig.’igeresui
taler.

4

a’illlde,v Ill og frivslel, i folkeskelsn skal
styrkes blandt andet gennem respekt far
professionel L’vden eg praksis.

Andre forbedringer al kvalitet og trivsel
M enr sive td& se alisu y

diyitale l.n’trtgslutttre’.
lnddragelse al elever og forældre og eget eakus pa trivsel.

Regelte,vnhvlirv gnned etorr e kihed til k
og skoler,

En udskoling med eget fakus pa overgangen til ungdoms
uddarnelter.
laktuslon

—

/

en folkeskole med plads til alle,

ItERut4CSKE

Ungdomsskolen ønsker i det omfang det er Økonomisk muligt
op om tiltaget.
Reformen får betydning for vores:
. Dagundervisning
Juniorklubber
Folkeskolesamarbejde generelt
—

—

at støtte

Hvordan ser bestyrelsen på omfanget af samarbejdet med folkeskolerne i
forbindelse med indførelse af reformen.
Indstilling
Ungdomsskolelederen indstiller punktet til beslutning.
Besi ti (ni ilg:
Udsættes
Punkt 263u Kommunikationspian ved Karl Top

En gruppe ungdomsskolemedarbejdere har udarbejdet en
kommunikationsplan. Planen gennemgås i hovedtræk.
Bestyrelsen tager stilling til kommunikationsindsatsen.
Indstilling:
Ungdomsskolelederen indstiller punktet til beslutning.
IKo ifl mentarer:

Beslutning:
Udsættes

/
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Punkt 2.64. Fastlæggelse af næste skoleårs møder

[Afdeling]

Formanden fremlægger forslag til mødetidspunkter for det kommende
skoleår.
Indsili ing:

Ungdomsskolelederen indstiller punktet til beslutning.
Ses lut vi n g

Punkt 265. Orientering ved alle
Udsat
Formanden
• Byrumsmusical
Ungdomsskoleinspektøren
• Samarbejdet med frivillige i ungdomsskoleregi
• Arsberetning 2012 se bilag i
Souschefen
• Elevtal
Cpr-tal
Holdelevtal
• Samarbejdet med IT-afdelingen
Forretningsføreren
• Budgetopfølgning
Afdelingsleder for SSP
o
Kriminalstatistikker
o
Kulturzonen
Afdelingsleder for dagundervisning
o
Elevstatistik i heltidsundervisningen
• International dimension
• De ikke uddannelsesparate
Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne

Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
•

Medarbejderrepræsentanterne
• Sommerfrokost
Elevrepræsentanterne

Punkt 266 Brev om demografi

Side
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Mia orienterede om forlØb vedr, beløb 693.000 kr. trukket af
ungdomsskolens budget på baggrund af faldende antal i målgruppen 14-18
årige.
Forslag:
Afvente fagchefens tilbagemelding fra B&U-mødet, hvor sagen har været
drøftet 19.06.13.
Rejse drøftelse af, hvordan baggrunden for ungdomsskolens tildeling er?
Skal vi søge en tillægsbevilling?
Besi utn ing:
Vi afventer B&U,s udmelding i august.
Vi skal tænke muligheder for andre områder at spare på end juniorklubber.
Vi udarbejder en indstilling til budget 2014 om en anden tildelingsmodel,
som det er muligt at navigere efter. Arbejdsgruppe Mia, Bo, Ron, Susanne.

[Afdeling]

Pu~~kt 267. Evt, ved formanden
Orientering om sommerfrokost ved Keld
Pga. lock out spændte ben for overholdelse af ansøgningsfrist til youthcamp,
vi prøver at nå næste runde. Vi har fundet partnere fra Frankrig, Kroatien og
Tyrkiet.
Kommende moder
29. august
31. oktober
6. december julekomsammen
30. januar
20 marts
22 maj

268. Godkendelse af nwdereferat ved formanden
Beslutning:
PLmRt

Side
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BILAG i
Årsberetning Ungdomsskolen 2012
Dcli: Undervisning og aktiviteter ital
Der er i skoleåret 2012 indskrevet 2.349 unge (1.217 drenge og 1.177 piger
Der var pr. 1. januar 3.867 unge i målgruppen.
Der var 3.867 holdelever fordelt på 228 forskellige aktiviteter
Almenundervisningens mest søgte hold
•

Natur og sundhed: 1.635 elever

•

Sociale områder: 819 elever

•

Knallert: 283 elever

•

Kunst: 243 elever

•

10 klasse indsats: 231 elever

•

Prøveforberedende fag: 115 elever

Klubber
•

Ungdomskiubber 733

•

Juniorklubber incl, tilbud til de frivillige klubber 396

•

Støttetilbud i frivillige klubber ( Espe, Horne, Gislev)

2-sprogsundervisningen havde 9 elever
Heltidsundervisningen incl. eneundervisningen og de ikke
uddannelsesparate havde 29 elever

ssp
SSP har haft kontakt med alle unge i 6., 7. og 8. klasse ca. 1600 elever.
Der har været afholdt 85 forældremoder, og SSP har derved været i
kontakt med næsten alle forældre i pågældende klasser.
—

Herudover har SSP undervist mange 9. og 10. klasser samt elever på
Produktionsskolen.
Del 2: Indsats- og udviklingsområder
Generelt deltager ungdomsskolen i de indsatsområder folkeskolerne
arbejder med (læs folkeskolernes beretning). Dertil kommer
ungdomsskolens eget udviklingsarbejde.
De store fokusområder i dagundervisningen
• Udvikling af heltidsundervisningen
Vi har gennem sidste skoleår og vil også fremadrettet have det
haft fokus på dokumentation elevplaner handleplaner. Både i
—

—

—

—
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forhold til at finde en metode og et niveau, som er anvendeligt i
dagligdagen og et system, som den unge selv kan se nytten af.
Vi har herudover lagt en stor resurse i arbejdet med LP-modellen,
uddannelse af læsevejleder samt særlig opmærksomhed på
autismespektret sammen med AKT-problematikker.
Samtidig med disse indsatsområder har vi også arbejdet mere i
retning af at vore to heltidsundervisninger samarbejder dels for
bedre at kunne udnytte hinandens resurser og ekspertiser samt
hjemtage “best practice” fra hinanden. For netop at give inspiration
til denne udvikling har lærerne være i praktik hos hinanden i en
uges tid.

[Afdeling]

—

•

Tiltag for de unge, som ikke kunne erklæres
uddannelsesparate
Der er igennem flere år arbejdet intensivt med at øge andelen af
unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Trods dette var der
sidste år 8 unge i vores kommune, som af UU-vejlederne måtte
erklæres “ikke uddannelsesparat”. Det er fra sidste skoleår
overgivet Ungdomsskolen at finde frem til! lave det helt rigtige tilbud
til hver enkelt i denne gruppe. I den forbindelse har vi benyttet os af
forskellige tilbud, som er allerede eksisterende efterskole,
produktionsskole med ekstra undervisning i dansk og matematik,
uddannelse med mentorhjælp samt skolegang i vores
heltidsundervising.
—

•

Implementering af LP-modellen, sidste uddannelsesår.
Ungdomsskolen har siden skoleåret 2010-2011 helt på linje med
de øvrige skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdet med LPmodellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse). Også klubberne
og SSP deltog i udviklingsarbejdet.
Det er et treårigt udviklingsprojekt, hvor lærerne bliver uddannede i
analysemodellen. Ungdomsskolemedarbejderne giver udtryk for, at
modellen har været med at kvalificere det daglige arbejde, og derfor
fortsætter arbejdet med LP-modellen. Det vil fremover være den
platform, alle ansatte i Ungdomsskolens dagundervisning og
klubber arbejder ud fra.
-

—

•

Samarbejde med PPR.
Gennem de sidste pr år er samarbejdet med PPR i forhold til vore
elever udviklet betydeligt. Den elevgruppe I de elevtyper, vi
modtager nu kræver, et rigtig godt samarbejde med fagfolk fra PPR
og også tit med den unges sagsbehandler. Dette samarbejde er
forbedret væsentlig bl.a. ved at vi har fået mere konsultativ tid
sammen med vores PPR-konsulent. Det har samtidig betydet, at vii
langt færre tilfælde skriver indstillinger til PPV. Vi er så at sige bragt
på forkant med udfordringerne og kan få den fornødne hjælp
undervejs.
—

•

HS-børn-samarbejde

Side
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Tingagerskolen har i samarbejde med Ungdomsskolen, Tre
Egeskolen, Nordagerskolen, Espeskole og Fag-U oprettet et nyt
tilbud til højt begavede børn. Her betaler vi en lærerkraft.
Det er Tingagerskolen, der er primus motor i projektet.

(AfdeIing~

De store fokusområder hos SSP
Faglig udvikling af SSP
SSP har i løbet af året deltaget i en række kurser og konferencer
bl.a. for at udvikle arbejdet med “Sociale overdrivelser”, som er en
forskningsunderbygget forebyggelsesmetode, vi har brugt i nogle år.
Denne satsning på uddannelse gør, at vi pt. er med helt fremme i
brugen af de nyeste metoder i forebyggelse i Dk.
Den nyeste statistik over kriminalitetsudviklingen i Faaborg-Midtfyn
Kommune viser da også et markant fald fra 2006/7 til 2012. I
gruppen af 10-14 årige er antallet af kriminelle unge faldet med 82
%, og i gruppen af 15-17 årige er faldet på 45%. (JUSTITSMINISTERIETS
—

FORSKNINGSKONTOR MARTS 2013)
o

SSP-indsatser
I 2011/12 har SSP arbejdet ud fra SSP-læsevejledningen. Nogle af
de temaer vi har været på besøg i klasserne med har været: Sikker
chat, alkohol, forældreansvar, rusmidler, sociale overdrivelser og
flertalsmisforståelser. Vi har besøgt alle kommunens folkeskoler og
friskoler.
Herudover deltager vi alle afhøringer af unge under 18, og vi har
samtaler med unge og deres forældre. (se i øvrigt SSPs
statusrapport 2011-2012)

o

GAVN
Ungdomsskolen har sammen med politiet deltaget i en
tryghedsundersøgelse i FMK forestået af de kriminalpræventive råd,
resultaterne forligger ikke endnu. Der har været brugt en del
medarbejderressourcer på projektet.

De store fokusområder i eftermiddags-Iaften
undervisningen/aktiviteterne
o Juniorklubber
Der er i kalenderåret oprettet 8 Juniorklubber i Ungdomsskoleregi. I
Vester Åby var der ikke tilmeldinger. Derfor oprettedes Juniorklub
ikke her. Klubberne er nu i sikker drift og på vej ind i fase 2:
udvikling af diverse aktiviteter og udveksling af ressourcer.
o

Udvikling af netværkspædagogik
Ungdomsskolen har arbejdet med udviklingen af en ny pædagogik,
der sammenkører det bedste fra undervisningen, klubformen med
etablering af lokalt netværk og samarbejde.
Tanken er, at etablere de unge i et lokalt interessenetværk i
Faaborg, der rækker ud over skoletiden. Det forventes, at netværk
og undervisning holder de unge ude af dårlige netværk og

side s’
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understøtter lysten til at tage en uddannelse.
Projektet har 44 unge deltager. Det er dog for tidligt, at drage nogle
konklusioner.
o

Ny knallertkørekort lovgivning

De store fokusområder i weekends og ferier
o Ferietilbud
Vore ferietilbud dette spænder vidt.
I påskeferien gik Actionturen til Tjekkiet. Der deltog 18 elever.
Sommerferieaktiviteter er placeret i begge ender, da vort personale
også skal have sammenhængende ferie.
Første uge at sommerferien afvikles SommerSportSjov på
Idrætsetterskolen i Nr. Broby. Her deltager 146 elever.
Vilde Vulkaner i Vordingborg for juniorbørn finder også sted i første
uge. 40 børn deltog.
I sidste uge af sommerferien er der kanotur til Ry. 10 elever deltog.
Efterårsferietilbuddet bestod at 2 aktiviteter: Oslotur med 42 elever
og Drøngod Efterårsterie som var et dagtilbud på Ellestedbanen om
trafiksikkerhed. 42 elever var med.
Der er udviklet ferieaktiviteter som baserer sig på
interessefællesskab og netværk. Disse kommer tørst i gang i 2014,
da de skal køre i samarbejde med efterskolerne.
o

Børnekultur testivals
Der blev brugt mange ressourcer på de to børnekulturfestivals i
Faaborg og Nr. Lyndelse. Især Faaborgarrangementet var godt
besøgt.

De store fokusområder i administrationen
o Nye administrationssystemer
Tilretning at tilbud og økonomitænkning i forhold til besparelser
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