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Referat fra møde d. 02.11.11

EBESTYRELSEN
Onsdag d. 2. november 2011.
Kl. 18:00—21:00 incl. spisning.
28
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen, Poul A. Larsen, Mia H.
Pedersen, John Lademann, Søren Biroh
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Velkommen til de nyvalgte elevrepræsentanter Cæcilie og Sebastian.

[Afdeling]

Punkt 209. Referatskrivning hvordan
Ungdomsskolebestyrelsen laver ifølge forretningsorden beslutningsreferater.
Hvor omfattende skal disse være, når vi tager i betragtning, at ikke alle
punkter er beslutningspunkter, og at referaterne skal kunne forstås af
medarbejderne.
Beslutning:
Der skrives kun beslutningerne
Medlemmer kan bede om at få påført standpunkter
Under orienteringspunkter beskrives holdningen

Punkt 210. Ny juniorkluhstruktur samt nv ungdoinskluhstruktur samt
hesparelse ved Susanne Sommer, Poul A. Larsen og Mia 14. Pedersen
Der blev redegjort for klubber og økonomi
Korn men tarer:
Det er unikt at FMK kan tilbyde juniorklubber til alle 10-14 årige. Det er et
godt tiltag for he]e kommunen.
Det er en modig beslutning, som politikkerne har taget.
Godt for børn, der har langt til skole, og hvis forældre kommer sent hjem.
Vi sørger for at komme godt fra start.
Sebastian og Cæcilie vil gerne holde fast i eftermiddagsåbningstiden i
Ungdomshuset. De undersøger holdningen hos de øvrige klubmedlemmer.

Punkt 211. Den internationale dimension ved John Lademann
John Lademann kommer med oplæg til, hvordan den internationale
dimension ser ud i ungdomsskolen 2012 og frem mhp. optimering af
målgruppe og økonomi. Bestyrelsen drøfter visionen.
John Lademann og Ole Westergaard fremlagde projektforslag. (Se bilag I
ved Ole Westergaard og Bilag 2 ved John Lademann)
Ole Westergaard ønskede fig. taget til referat:
Ole Westergaard gav udtryk for, at fremtiden så spændende ud med John
Lademanns oplæg, men at han (0W) havde fortolket augustmødet 2011 på
den måde, at der skulle foretages endnu et indtag af elever til volontør
gruppen i december 2011. Ole Westergaard advarede samtidig om, at vii
forhold til indgåede aftaler kan komme i en situation, hvor vi skal betale
penge tilbage til BU, fordi Ungdomsskolen ikke kan opfylde de
forpligtelser, der er skrevet under på, uden elevindtag i december 2011.
John Lademann ønsker fig. taget til referat:
John Lademann delte ikke denne bekymring, da der er god tid til at
iværksætte alternativer i forhold til nyhvervning.
Efter at have fremfundet augustreferatet og efter at formanden havde læst
dette højt, delte resten af bestyrelsen ikke Ole Westergaards opfattelse.
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Ole Westergaard erldæredes derpå inhabil, og han deltog ikke i
beslutningen.

[Afdeling]

Beslutning:
Ole Westergaard roses for det store arbejde, han har udfØrt med
volontØrerne.
Der skal være en overgangsfase mellem de to projekter, denne fase sker som
John Lademann ridsede op under mødet. Volontørprojektet udfases, og der
sker ikke flere optag.

Punkt 212. Bestyrelsen til Berlin? Ved Ole Westergaard
Ole Westergaard har foreslået, at bestyrelsen tager til Berlin og hilser på
vores volontørsamarbejdspartnere. 0W kommer med forslag til indhold,
tidspunkt og pris.
Beslutning:
Bestyrelsen tager ikke til Berlin.

Punkt 213. Ved klubleder Søren Bireh
Kommunalbestyrelsen har ønsket, at klubberne bliver bedre til at
samarbejde med de frivillige. Nu er der mulighed for at frivillige fra
Ungdommens Røde Kors laver lektiehjælp og adventureture i
juniorklubberne i første omgang i Faaborg. Klubleder Søren Birch orienterer
om mulighederne.
Hvordan forholder bestyrelsen sig til frivillig arbejdskraft?
Beslutning:
Vi indhenter yderligere oplysninger til at kvalificere beslutningen.
Hvad forstår vi ved samarbejde. Hvilke forhold skal der tages højde for
(ansvars- og forsikringsspØrgsmål)
Der er OK, at Søren Birch låner lokaler ud til Ungdommens Røde Kors.

Punkt 21$. Horingssvar til revideret handleguide ved Susanne Sommer
Der er kommet en revideret handleguide vedr, arbejdet med børn og unge i
FMK. (Se bilag)
ønsker bestyrelse at indsende høringssvar?
Der vil være indhentet kommentarer fra personalet.
Beslutning:
Bestyrelsen ønsker ikke at indsende høringssvar

215, Orientering ved alle
Formanden
• Konklusion på budget 2012
Formanden er meget tilfreds med budget 2012, Ungdomsskolen er blevet
pænt tilgodeset.
Punkt
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Ungdomsskoleinspektøren
• BØrnekultur Nord. Der er igangsat et projekt.
o
ADHD-show den 21.11 på Nordagerskolen. Alle er velkomne.
• Tak for hjælp til opgave

[Afdeling]

Souschefen
• Elevtal pt. er 1.203 og holdelever er 1.847, hvilket er normalt for
denne tid på året.
• Opsætning af IT-skærme, der er skrevet til Michael Hansen
Vi afventer svar.
• Lokaler på materialegården i Gislev.
Materialegården kan bruges til motorværksted.
Teknisk afdeling kræver en byggetilladelse
Forretningsfører
• Budgetopfølgning
Vi har været udtaget til kontrol 4 gange fra forskellige instanser.
71,91 i forbrugsprocent, så det ser meget fint ud. Dog skal der
bruges penge på nyindretning af klubber og flytning af
Heltidscenteret.
• Opfølgning på budget 2012. Besparelse på juniorklubber i 2012 mm.
Nedskrivning af 1,3 mill.
5,3 mill. Tilføres som anlæg til juniorklubber
Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne
• Intet
Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Intet
Medarbej derrepræsentanterne
• Intet
Elevrepræsentanter
• Intet

Punkt 216. Evt, ved formanden
lulekomsammen starter kl. 17 d. 21, der er mulighed for at slutte
undervisningen mm. inden kl 17.
Kommende møder I punkter
Onsdag d 21. december kl. 17
°
Julekomsammen Ingrid og Susanne står i køkkenet
Mandag d. 6. februar
Opfølgning på budget 2012
°
Opfølgning pâ regnskab 2011
Torsdag d. 12. april
Regnskab 201 I
Orientering om børneiculturdag
Mandag d. 4. juni
e
Det kommende ars program
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Punkt 217. Godkendelse al’ mødereferat ved Formanden
BesluLning:
Referatet underskrives på næste møde.

Underskrifter den 21.12.11

Bo L. Petersen, formand

Poul Arne Nielsen, næstformand

K~istian 5. Nielsen

~s k~QL

~\
IngridLa h

Ole Westergaard

~ers

Sebastian Hansen

~~
~Q~cilie E. Lindholm

Susanne Sommer, sekretær
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Oversigt over plan for udvikling at Ungdomsskolens internationale dimension
Vision for fremtiden, fra skoleåret 11/12 som tidligere fremlagt i bestyrelsen:
-

Vi Ønsker at:
•

tiere unge i vores aldersgruppe

•

en bredere målgruppe af unge

•

en ungegruppe, som måske ellers ikke vil opnå det

får en europæisk oplevelse i f.eks. youth camps

Vi Ønsker ligeledes, at:
•

flere af Ungdomsskolens ansatte involveres

•

Ungdomsskolens ansatte gives mulighed for kurser og lærerudvekslinger i Europa

•

FMUS bliver en del af et bredt europæisk samarbejde

•

være arrangør! medarrangØr af youth Camps her hos os

Vi vil satse på aktiviteter af kortere varighed I til 2 uger. Derfor kan vi for de samme midler give flere
unge en europæisk bevidsthed / erfaring I oplevelse.
—

På baggrund af ovenstående har vi foretaget sonderinger i skoleårene 09-10 og 10-11 og i
indeværende skoleår har vi nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ron Clausen, Dorthe
Nielsen, Helle Andersen og John Lademann med det formål at starte aktiviteter på
ovenstående basis allerede i næste skoleår.

Vi ønsker at udfase vore tidligere aktiviteter pga.:
•

Alderskriterierne for deltagelse i EVS-projektet (deltagerne er ikke fra USK’s ungegruppe)

•

De aktuelle unges høje grad af selvhjulpenhed (stort set alle har en studentereksamen)

•

Graden af tung administration i EVS-projektet

•

Graden af behov for tilsyn med aktiviteterne i Berlin

•

Økonomi totalt set.

•

“Misforhold” mellem “totalpris” og antal unge, der “udstationeres”

•

Vi ønsker at anvende Økonomien på visionen som nævnt ovenfor

-

-

Plan for udfasning af tidligere aktiviteter:
2009

2010

2011

2012

t...Sidste EVS-optag og for øb iflg. planer~

t

Ekstraordinært optag og forløb
Absolut sidste forløb Iflg. aftale med Ole

2013

Opdatering på volontørprojektet.
Kernen i projektet er det 60 timers Volontørhold som vi kører hvert år.
Her deltager gamle volontører —nuværende volotører og kommende volontører.
De deltager både her i Danmark og i Berlin Der plejer at være 18 20 deltagere hvert år.
Her startes netværket som videreudvikles de næste 3 år.
Opgaver: den vigtigste er at støtte hinanden i hele forløbet.
Nr. 2 at forberede og gennemføre 10 klasses Berlin tur med 25 deltagere
.

—

18

25

Nr.3 at forberede og deltage i Bangsbos Jugendbegegnung i Berlin

12

Nr. 4 At deltage i intromøder på MidtfynsGymnasium og modtage klasser derfra i
Berlin
Nr. 5 Det samme med Fåborg Gymnasium

30
30

Nr. 6 Facebook: Her er netværket uvurderligt
.

—

her er mange med

Nr.? Avisartikler : Vi har over 15 artikler i lokalaviserne.
Projektet er ikke bare 6 -? unge der er i udlandet et år—Vi er en del af et europæisk netværk, som
bliver ved at udvikle sig.
Med venlig hilsen Ole W

