Dagsorden møde d. 19.09.11

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:

Mandag d. 19. september 2011.

Tidspunkt:

Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning.

Mødenr.:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
Afbud:

27
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen, Karl Top, Poul A. Larsen, Mia H.
Pedersen, samt SSP-medarbejderne
Kristian kom kl. 19.25
Bo L. Petersen, Rikke Ovesen,

[Afdeling]

Punkt 201. Revideret SSP-vejledning ved Karl Top
Karl uddeler den nye vejledning på mødet og kommenterer den.
Rikke orienterede om SSP-status-skriftet, som blev uddelt på mødet.
Den sociale pejling har været et af de store indsatsområder – det bliver den
også idet kommende år. Forældremøder og klassemøder på alle kommunens
folke- og friskoler har også fyldt meget. Desuden er samarbejdsfeltet
udvidet. Der har været kontakt med ca.1482 elever i 6.,7.,8. kl. / ca. 1159
forældre. Samarbejdet med BUR er intensiveret.
Kommentarer:
SSP-roses for at nå så bredt ud i målgruppen.
Virker det? Her henviste Thomas til en undersøgelse, der viste at
kriminalitetsraten lå lavere end forventet.
Statistikken for FMK er blevet bedre.
Punkt 202. Ny SSP-viden ved Karl Top
SSP-medarbejderne har været på kursus og har fået meget ny viden.
Bill orienterede om kurset.
Jo mere overvågning, man sætter op, jo mere stiger kriminaliteten, men
opklaringsraten bliver også større.
Relationsarbejdet er vigtigere end at gå ude på gader og stræder.
Flertalsmisforståelsesopryningsarbejdet har også stor effekt både på de unge
og deres forældre.
Man skal ikke lave grupper med kriminelle, man skal tværtimod placere
udsatte unge i normalfungerende grupper.
Det har tilsyneladende ingen præventiv effekt, at unge besøger fængsler.
Gadearbejde har heller ikke den store effekt.
Kommentarer:
Bestyrelsen synes, at politikerne burde inddrages i den viden, SSP nu har
fået.
Spørgsmål: Er det SSP, der har fået kriminaliteten til at falde. Hertil blev der
svaret, at det er en kombination af alt forbyggende arbejde i kommunen.
Poul Arne opfordrede SSP til at kontakte avisen og TV Fyn for en
orientering.
Ole håber på, at der i næste rapport ikke kun er beskrevet arbejdsmetoder
men også resultater.
SSP mener, det er rigtigt svært at bevise, at det er SSP, der kan tage æren for
fald i kriminaliteten. Mia foreslår, at vi i stedet dokumenterer tendenserne
gennem klikkersystemet.
Bestyrelsen vil gerne have mails om de kampagner, SSP iværksætter. Mia
foreslår Faaborg-Midtfynssiden.
Bestyrelsen ville gerne have modtaget skrivelserne som bilag inden mødet.
Punkt 203. Budget 2012 ved Mia H. Pedersen
Hvilke punkter i budgettet er af betydning for Ungdomsskolen.
Mia resumerer de punkter, der vil have betydning for Ungdomsskolen.
Juniorklubstrukturen
Anlægsønsker. Lovliggørelse af lokaler til juniorklubberne.
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Anlæg Byskolen
Besparelsesforslag på hele juniorklubområdet.
Kørsel
Kommentarer:
Der blev givet udredning under OEI-punkterne.

[Afdeling]

Punkt 204. Budget 2012 høringssvar ved næstformand Poul Arne
Nielsen
Forslag til høringssvar er udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer. På mødet
fremlægges det endelige forslag til godkendelse.
(2. behandling 11.10.11)
Beslutning:
Høringssvar godkendt
Punkt 205. Juniorklubber ved Susanne Sommer og Mia H. Pedersen
Hvor skal der være juniorklubber, hvis budgettet vedtages.
Hvad betyder det for de nuværende juniorklubber.
Hvad betyder det for Heltidscenteret.
Kommentarer:
Susanne redegjorde for de forskellige muligheder mht. til lokaler og
personalesituation, der kunne være i spil på klubområdet.
Heltidsundervisningens placering er afhængig af beslutning på klubområdet.
Bestyrelsen afventer politisk beslutning på området.
Beslutning om evt. deltagelse af ”frivillige” fra dansk røde kors ungdom
tages på senere bestyrelsesmøde.
I beslutningen om placering af juniorklubber skal der tages hensyn til de
svageste børn.
Punkt 206. Orientering ved alle
Formanden
• Poul Arne havde intet nyt at berette.
Ungdomsskoleinspektøren
• De ikke uddannelsesparate er i gang.
o John Lademann er i gang. Der er kommet 3 elever.
Souschefen
• Elevtal pt.
o 858 holdelever
o 578 cpr. elever
Der mangler at blive skrevet klubmedlemmer ind.
• Opsætning af IT-skærme
o Systemet funger i klubberne, men ikke på skolerne.
Ungdomsskolens søgning falder, hvis det ikke virker.
o Der sendes ny henvendelse til IT afdelingen.
• PR for Ungdomsskolen
Vi har haft spot i radio SFM og Midtfyns-Aviserne,
klubleder på skolerne, vand med tryk. FMUS-Hjemmeside
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•

samt Ung i FMK-hjemmeside.
Orientering om kulturarrangementet i Ringe.

[Afdeling]

Forretningsfører
• Budgetopfølgning
Pr. den 31.08.11 er procenten 59,41, hvilket er fint.
Bangsbo er ved at få styr på budgettet.
Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne
• Intet
Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet
• Intet
Medarbejderrepræsentanterne
• Der er lavet høringssvar til budget 2012
Elevrepræsentanter
• Intet
Punkt 207. Evt. ved formanden
Bestyrelsen evt. til Berlin og se vores projekter. Ole laver et kort oplæg til
en store bededags ferien. Punkt på næste møde.
Kommende møder / punkter
Onsdag d. 02.11.11
• Den internationale dimension
• Bestyrelsen til Berlin.
• Opfølgning på budget 2012
• Evt deltagelse af frivillige fra dansk røde kors ungdom i
juniorklubberne.
Onsdag d 21. december
• Julekomsammen Ingrid og Susanne står i køkkenet
Mandag d. 6. februar
• Opfølgning på budget 2012
• Opfølgning på regnskab 2011
Torsdag d. 12. april
• Regnskab 2011
• Orientering om børnekulturdag
Mandag d. 4. juni
• Det kommende års program
Punkt 208. Godkendelse af mødereferat ved Formanden
Beslutning:
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