Referat fra møde d. 20.11.12

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN
Mødedato:

20. november 2012.

Tidspunkt:

Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning.

Mødenr.:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
Afbud:

33
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen, Poul A. Larsen, John Lademann,
Mia H. Pedersen, Karl Top, Thomas F. Therkelsen, Kate
Mørkehøj, Oliver Streich, Søren Birch

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer: Mette H. Frederiksen, Rasmus
Larsen, Emil Vesti Andersen

[Afdeling]

Punk 244 A
Valg af ny næstformand:
Kristian Nielsen blev valgt til næstformand.
Punkt 244 B. Ungdomsskolen i tal ved Bo L. Petersen og Susanne
Sommer
Gennemgang af statistik for sidste sæson.
Bo L. Petersen gennemgik statistikken.
Indstilling:
Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at punktet tages til efterretning.
Kommentarer:
Avisen skal orienteres – også SSP-arbejder
SSPs 1.800 elever er ikke med i statistikken
Statistikken udsendes til bestyrelsen
Alle medarbejderne fortjener stor ros
Bestyrelsen tog punktet til efterretning
Punkt 245. Hvordan går det i juniorklubberne ved Søren Birch
Klublederne orientere om den aktuelle situation i juniorklubberne og om
den PR-indsats, der er blevet gjort før og efter opstart af klubberne.
De aktuelle tal pr. 08.11.12 er:
Svanninge 16
Ryslinge 3
Ringe 42
Kværndrup 8
Faaborg 75
Broby 20
Brahetrolleborg 15
Allested-Vejle 13
Vester Åby 0
Indstilling:
Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til drøftelse og udtalelse
Søren Birch gennemgik indsatsen i forhold til juniorklubberne.
Der har været gjort rigtigt meget for at synliggøre klubberne
• Besøg i klasserne
• Besøg på målgruppens forældremøder
• Besøg i SFO
• Breve til alle forældre, der har børn i målgruppen med beskrivelse og tilmeldingsblanket.
• Invitation til målgruppen til åbenthusdage
• Fester for alle i klubben
• Orientering på skolernes hjemmesider
• Orientering på ungdomsskolens hjemmeside med tilmeldingsblanketter
• Pressen er orienteret
• Frikvartersåbent
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•
•
•

Sedler med hjem om særlige aktiviteter og fester
Lokalråd og erhvervsdrivende har været med
Der er brugt meget tid på at indrette klubberne hyggeligt
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Udtalelse:
Der er i BU stor velvilje til, at juniorklubberne får tid til at komme i gang.
Vi er godt på vej, og vi fortsætter!
Punkt 246. Juniorklubevaluering ved Poul A Larsen
Ved årsskiftet skal der evalueres på juniorklubberne. Poul A. Larsen
fremlægger de tanker ungdomsskolen har gjort i den forbindelse.
Indstilling:
Poul A. Larsen kom med en foreløbig evaluering.
Der skal evalueres til jul.
• Det tager tid at opbygge en klubkultur
• Hvis eleverne går ud af SFO tidligt i 3. klasse, mister vi dem i
klubsammenhæng.
• Traditionen i de forskellige områder er forskellig i forhold til brug af
klubber
• Arbejdsløse forældre har ikke råd. Det er et problem at de
økonomiske fripladser/søskenderabat er bordfaldet
• 600 kr. klubbetaling er under halvdelen af SFO-prisen
• Svagt faldende børnetal i aldersgruppen
Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til drøftelse og udtalelse
Udtalelse:
Er der signaler fra skolebestyrelsen og skolelederen, der kan indikere,
hvorfor der ingen tilmeldinger er. Susanne Sommer spørger skolelederen.
Vi vil foresprøge på fripladser igen. Det kan have et socialt og præventivt
sigte, at få økonomisk svagtstillede børn med.
Punkt 247. Kunstklubben ved Oliver Streich og Kate Mørkehøj
Kate og Oliver kommer kl. 18.45
Kunstklubben ” U-Art ”har nu eksisteret et halvt år. Oliver og Kate redegør
for erfaringerne med at rekruttere medlemmer, ferniseringer, medlemstal.
Indstilling:
Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at punktet tages til efterretning.
Oliver og Kate gennemgik kunstindsatsen, som indeholdt et samarbejde
med skolerne i Faaborg.
Der er pt 29 medlemmer. Det er glædeligt, at der også kommer drenge.
Aldersgruppen er 6. klasse til gymnasieelever.
De har været med i kunstnertræffet, og gennemført en københavnertur.
Fødekæden starter i skolerne, juniorklubberne og billedskolen.
De unge får en bred viden om ungdomsskolen generelt gennem klubben.
Kommentarer:
Det er bestyrelsens indstilling, at projektet fortsætter.
Det kan overvejes, at lignende projekter inden for andre kreative områder
eller videnskab kan igangsættes.
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Punkt 248. Nattelivet i Faaborg ved Karl Top og Thomas F.
Therkelsen
Der har været en del debat i Fyens Stiftstidende om uro i nattelivet i
Faaborg. SSP giver deres vinkel på sagen.
Karl Top orienterede om, at der har været en myte om, at Faaborg er en af
de mest voldelige byer i Danmark. Det er ikke et billede, som SSP kan
genkende.
I folkeskolen findes der ikke unge, der drikker alkohol mere end en gang om
måneden ( dataindsamlet gennem klikkersystemet). Thomas Therkelsen
orienterede om, at unge i SSPs aldersgruppe sjældent er indblandet i
episoder i nattelivet. Der indtages alkohol på gymnasiet og til FUT-fester.
Der har været et godt samarbejde med produktionsskolen.
Thomas Therkelsen har igennem sommeren været på klinten, for at se, om
vores målgruppe var repræsenteret her i uheldig sammenhæng, men det var
den ikke.
Der er en god kommunikation med forældrene via skoleintra.
Indstilling:
Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at punktet tages til efterretning.
Kommentarer:
Gymnasiet er i gang med en indsats.
Bestyrelsen har stor tiltro til den måde SSP tackler udfordringerne på.
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Punkt 249. Orientering ved alle
Formanden
• Evaluering af trafikprojektet i Ellested
Der var 40 unge med.
Glatbane, grand prix, gokarts, opbyggeligt foredrag, trafikinformatør
Der var god omtale i Stiftstidende og Radio 4.
Det er vurderingen, at tilbudet skal gentages næste år, hvis kan kreere en
mere økonomisk udgave af projektet
• Julearrangement for alle i Faaborg Juniorklub
Den 21.12.12 kl. 17 for medarbejdere og bestyrelse.
• Hvor langt er vi med byrumsmusicalen
Bo, Keld, Sofie og Oliver er startet.
Det handler om, at opdage Faaborg og være ude i de forskellige byrum
og rejser i andre rum.
Ungdomsskoleinspektøren
• Fraværsstatistik 3,8 %
• Betaling for lys til multibane i Ringe
Vi får måske efterregninger fra samarbejdsklubberne, da
sportsklubberne nu skal betale for lys..
• Ansættelse af familie
HR orienterer om, at det ikke bør ske.
• Artikler fremvist på mødet
• Orientering om personalesag ( elevrep. forlader lokalet under
orienteringen) Orientering givet.
Souschefen
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• Elevtal
Cpr-tal, 1.544 (1.203 på samme tid sidste år på samme tid )
Holdelevtal 2092 (1.847 sidste år)
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Forretningsføreren
• Budgetopfølgning 2012
Oversigt uddelt og gennemgået
Budgettet overholdes.
457.000 kr. til byrumsmusical overføres.
Der kommer et stort løntræk i denne måned.
Afdelingsleder for SSP
• Orientering om årsrapport
Rapport uddelt på mødet.
SSP-strukturen er faldet på plads sammen med den nye skolestruktur.
Der er gode netværk omkring de unge. Der er lavet undersøgelser i alle
7.-9. klasser, og vi er positivt overraskede.
Der er god brug for anonym rådgivning.
Der er lavet en gruppe, der skal forebygge radikalisering og
ekstremisme.
Karl Top uddeler rapporten til alle politikere.
Afdelingsleder for dagundervisning
• Hvad betyder folkeskolernes nye inklusionsopgave for
ungdomsskolens heltidsundervisning
Hvilken opgave får ungdomsskolen, hvis vores målgruppe i
heltidsundervisningen inkluderes i folkeskolerne?
John Lademann orienterede om, at vi starter et udviklingsarbejde
omkring medieret læring med Micki Sunesen.
Vi har ansøgt om at blive modelungdomsskole mht. heltidsundervisning.
Vi laver en indsats i forhold til større faglighed.
Vi arbejder med LP-modellen.
Samarbejde med folkeskolerne, hvor vores fleksibilitet kan komme unge
til gode.
På landsplan går 30 % af heltidseleverne i en ungdomsuddannelse – hos
os er det 69 %.
Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne
• Intet
Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Intet
Medarbejderrepræsentanterne
• Intet
Elevrepræsentanterne
• Tilfredshed med klubben og medarbejderne i egen klub
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Punkt 250. Evt. ved formanden
Kommende møder / punkter
Fredag den 21. december: Julearrangement
Tirsdag den 26. februar
Torsdag den 18. april
Torsdag den 20. juni
• International dimension
• De ikke uddannelsesparate
• Næste års tilbud
Punkt 251. Godkendelse af mødereferat ved formanden
Beslutning:
Godkendt
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