Dagsorden møde onsdag den 24.08.11

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:

Onsdag d. 24. august 2011.

Tidspunkt:

18:00 – ca. 21:00 incl. spisning.

Mødenr.:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Afbud:

26
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen, Poul A. Larsen, Mia H.
Pedersen, John Lademann.

Punkt 193. Godkendelse af sidste referat ved Bo L. Petersen
Se bilag
Beslutning:
Referat godkendt.
Punkt 194. Årets hold.
Den almene ungdomsskole og klubber ved Poul A. Larsen
Dagtilbud mm. ved John Lademann
Knallertkurser og 1. hjælp ved Mia H. Pedersen
Se bilag
Desuden opfordres alle til at se hjemmesiden www.FMUS.dk
Beslutning:
Poul gennemgik de nye hold. Der blev uddelt en oversigt opstillet efter holdkategorier.
132 kommer nu på nettet, og der er 234 hold i alt.
Ingrid foreslår en notits i avisen om årets ungdomsskoletilbud – kontakt Aino.
Klublederne er ude på skolerne med PR
Sebastian vil gerne lave reklame på gymnasiet.
John orienterede om dagtilbuddene herunder samarbejdet med 10. klasserne og fransk.
John lovede et oplæg om den internationale dimension.
Mia orienterede om knallertkurser. 19. jan. 2013 kommer nye regler på området. Forretningsgangen
i tilmeldingen er nytænkt så alt er IT-baseret.
Karl har overtaget hjemmesiden fra Oliver.
Punkt 195. Juniorklubber ved Susanne Sommer
Orientering:
Susanne orienterede om pressemeddelelsen. Bo læste relevante afsnit op for bestyrelsen.
Det ser ud til, at vi får travlt på juniordelen.
Bangsbo er selvfølgelig kede af intensionen fra budgetseminaret..
Dette er endnu ikke en beslutning. Sebastian er bekymret for afstanden i forhold til juniorbørnene.
De ældre elever, der bor langt væk, kan måske ikke længere komme i klubben, da de ikke har
mulighed for at komme om aftenen.
Forslag kommer til 1. behandling. Herefter høringsperiode fra 5. sep. til 19. sep.
Bestyrelsen tog pressemeddelelsen til efterretning.
Punkt 196. Lokalesituationen ved Bo L. Petersen
Heltidscenteret er flyttet på Bangsbo
Bøgehøjkontoret er flyttet til Årslevklubben
Værestedet flytter til Ungdomshuset
Brobyklubben bliver i nuværende lokaler mens der arbejdes på løsninger.
Der mangler lokaler til motorlære i Ringe
Der er indkaldt til møde bl.a. vedr. motorværkstedet i Gislev
Vi kommer til at mangle plads til knallerter i Ringe. Bjarne undersøger, om der er et
kælderlokale.
2-sprog er flyttet til Tingagerskolen og har fået gode lokaler her.
Bjarne forespørges om lokale til SSP-samtaler på Tingagerskolen.
Rikke Laustsen har fået arbejdsplads sammen med Bill i Ringe

Kommentarer:
Bo orienterede om lokalesituationen.
Nu mangler der kun motorlære lokaler.
Punkt 197. Orientering ved alle
Formanden
• Intet
Ungdomsskoleinspektøren
• Høringssvar til Toscanaplanen. Se bilag.
Ungdomsskolebestyrelsens høringssvar til Toscanaplanen
Der er generelt ros til Toscanaplanen.
I Ungdomsskolen har vi især beskæftiget os med de afsnit, der handler om unge.
Det er positivt at:
- Der er fokus på børnefamilier og bosætning samt børns opvækstvilkår.
- Der fokuseres på gode undervisningsmiljøer samt overgangen fra grundskole til
ungdomsuddannelserne, her kan Ungdomsskolen indgå med overgangsordninger for ikkeuddannelsesparate.
- Der gøres en indsats på specielle vidensområder som science og film samt det, at vi er blevet
breddeidrætskommune.
- Vi med glæde kan notere os, at der er interesse for ungdomshuse og klubmiljøer, her ser vi
også gerne juniorklubber vægtet. Generelt kunne man overveje en ungdomsskole, der favner en
bredere målgruppe mht. alder og indsatser/tilbud, her tænkes på indsatser i forhold til de 10 - 14
årige og de 18 - 25 årige.
- Der skal ske en renovering af Byskolen
Desuden kunne vi tænke os, at Toscanaplanen indeholdt en vision om en international
dimension i forhold til ungegruppen.
Susanne orienterede
• Fraværsstatistik
Susanne orienterede
Ungdomsskolen som helhed 1,3 %
Ros fra bestyrelse.
• Lederuddannelserne lægger pres på kontoret i efteråret.
Orientering givet
3 af ledelsen skal på lederkurser i efteråret.
Vi søger mulighed for kompensation.
Souschefen
• Elevtal netop nu
• Elevtal siger ikke så meget på nuværende tidspunkt. De kommer igen fremover.
Forretningsfører
• Budgetopfølgning 2011 pr. 31. juli.
Bestyrelsen tager opfølgning til efterretning.

Andre
• Ole Westergaard om deltagerevaluering på volontørprojektet. Se bilag
Ole orienterede om elev-evaluering, og formanden fik overrakt et internationalt diplom med
ungdomsskolens navn. Tillykke til Ole.
Punkt 198. Høringssvar til Budget 2012 ved Mia H. Petersen
Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde.
Indsend kommentar til Susanne senest torsdag 15.09.11
Susanne skriver forslag til høringssvar på baggrund af det indsendte.
Husk at orientere direktionen om, at høringssvaret indsendes sent på dagen den 19.09.11.
Punkt 199 EVT.
• Vi har stadig ikke fået svar fra IT-afdelingen på vores infotavleprojekt.
Kommende møder / punkter
Mandag d. 19. september
• SSPs årsrapport
• It-skærmeopsætning
• Høringssvar budget 2012
Onsdag d. 02.10.11
• Den internationale dimension
Onsdag d 21. december
• Julekomsammen Ingrid og Susanne står i køkkenet
Mandag d. 6. februar
Torsdag d. 12. april
Mandag d. 4. juni
• Det kommende års program
Punkt 200. Godkendelse af mødereferat ved Bo L. Petersen
Beslutning:
Referat er godkendt.

