Dagsorden møde tirsdag den 07.06.11

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:

Tirsdag d. 7. juni 2011.

Tidspunkt:

17:00 – ca 21:00 incl. spisning.

Mødenr.:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
Afbud:

25
Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen, Poul A. Larsen, Mia H.
Petersen, Karl Top, Thomas F. Therkelsen, Rikke S.
Laustsen , Bill R. Moul.
Rikke Ovesen,
Sebastian

Punkt 185. SSP netop nu ved Karl Top og SSP.
Præsentation af Thomas F. Therkelsen
Tanker vedr. SSP-vejledningen
Det nye klikkersystem
Orientering:
Karl indledte med at sige velkommen til ny SSP-medarbejder Thomas Therkelsen, som er uddannet
speciallærer og AKT-lærer. Thomas har desuden arbejdet med arbejdsmarkedshold.
Nu har vi både en pædagog, en socialrådgiver og en lærer i SSP
SSP har været på mange kurser, og det har sat tanker i gang om forskningsbaseret forebyggelse.
Her bygges især på Flemming Balvig.
Der vil blive arbejdet meget med flertalsmisforståelser og social pejling – til det brug er der indkøbt
”klikkere” til at aflive flertalsmisforståelser i klasser i FMK-skolerne. Det bruges også sammen med
forældrene. Svarene fra i år kan sammenlignes med svarene fra sidste år. SSP opsamler efterhånden
en god viden om unge i FMK.
Rikke orienterede om, hvad der virker/ikke virker i forebyggelsesarbejdet.
Bill orienterede om SSP-skolemøderne. Her formidler SSP den nye viden.
Thomas gennemgik klikker-systemet, og bestyrelsen afprøvede det.
Karl uddelte SSP-vejledningen. Der er i den ny vejledning foretaget enkelte rettelser.
SSP uddelte bogen ”Lovlydig Ungdom” til alle i bestyrelsen.
SSP er på skole-intra og hænger plakater op med SSPs tlf-numre på skolerne.
Rikke orienterede om anonym rådgivning og de samtaler, SSP foretager.
Herefter prøvede bestyrelsen alkoholbriller.
Kommentarer:
Der var stor ros til SSP for den gode og den informative fremlæggelse.
Punkt 186. OEI-Strategien ved Mia H. Pedersen
Bilag vedr. Ungdomsskolen uddelt. Der er 9 arbejdsgrupper, der er kommet med forslag.
Alle øvrige bilag kan ses på kommunens hjemmeside.
Medarbejder siden i MED-udvalget synes forslag 1 er OK. Vi skal skrive i et høringssvar, at
Bangsbo gør et godt stykke arbejde.
Synergieffekterne er svagere, hvis vi peger på model 2.
Beslutning:
Susanne laver udkast til høringssvar, som sendes til bestyrelsen.
Punkt 187. Søfartsreglement ved Poul Larsen
Der er endnu ikke kommet nogle nye regler fra Søfartsstyrelsen, men Poul har efter samtale med
Søfartsstyrelsen lavet et foreløbigt regelsæt. Uddelt bilag med interne regler.
Kommentarer og beslutning.:
Ulykker bør ikke få os til at opgive vores sejlads, men vi skal altid udvise godt sømandsskab.
Vi skal satse på tur efter evne. Ok til det foreløbige regelsæt.
Punkt 188. Orientering ved alle
Formanden
• Espehallen ansøger folkeoplysningsudvalget om juniorklub

Og har fået ja. Så vi skal ikke lave et forslag vedr. Espe.
•

Toscanaplanen
Bo uddelte de sider, der er relevante på ungdomsskoleområdet.
Høringssvar den 15. august.
Ole synes, der mangler en international profil / mobilitet. Ole skriver noget om det. Forslag
fra bestyrelse inden 1. juli.

Ungdomsskoleinspektøren
• Juniorklubber og temamøde og møde med Tonni Jørgensen.
Vi skal komme med et nyt forslag, hvor der samarbejdes med dem, der er i gang med at
etablere tilbud.
Birthe Petersens beregninger på juniorklubber uddelt.
•

Økonomiske udfordringer næste år.
Skolestrukturen får større omkostninger for Ungdomsskolen end forventet.
Vi bliver opsagt på Toftegårdsskolen ( Heltidscenteret )
Vi bliver opsagt på Bøgehøjskolen ( Kontoret )
Vi bliver opsagt på Sundskolen ( Værestedet )
Vi bliver sandsynligvis opsagt på Pontoppidanskolen ( Brobyklubben )
Vi er opsagt på Tingagerskolen ( Motorværkstedet )
Vi har mistet motorværkstedet i Gislev
Vi kommer til at mangle plads til knallerter i Ringe
Vi skal skrive med anslået m2 pris, hvad vi kommer til at mangle, når vi bliver opsagt på
skolerne. Bestyrelsen vil orientere Fag-chefen herom.
Desuden er der mangler vedr.:
Personaletoiletter i Ungdomshuset
Køkkenet i Ungdomshuset
Køkkenet på Bangsbo
Isolering af øverste etage på Bangsbo
Manglende Rengørings-/vedligeholdelsesbudget samt forbrugsudgiftsbudget til
Heltidsklassen
Ekstra varmeregninger
Påkrævede kurser i forhold til nye sejladsregler
Vores opsparing rækker ikke til det hele.

•

Centrumpladsen i Ringe – ungdomsskolens aktiviteter i den kommende sæson.
Vi kommer med tilbud. Ringeklubben står for vores deltagelse.

•

Kommentar til kulturoplæg på Kommunalbestyrelsens temamøde.
Susanne er uenig i, at drenge ikke benytter sig af kulturtilbud. De benytter bare andre tilbud,
så som
Musik, idræt, friluftsliv, motor-aktiviteter og lign.

•

Kommentar til artiklen om skoler under gennemsnit.
Her glemmer man, at 1/3 af vores børn går i friskoler. Man bør her også se på friskolernes
gennemsnit.

•

Fraværsstatistik
Fraværet faldet yderligere Vi ligger på 1% for foråret.

•

Mellemlederuddannelsen starter
17 dage til alle mellemledere.

•

Korinthklubben
Kontrakt opsagt, så vi ikke er afhængige af faste aftaler i forhold til en evt. ny struktur.

Souschefen
• Knallertloven er vedtaget og gælder pr. 19.01.13.
•

Børnekulturdag
Godt arrangement, 550 besøgende i alt var vi vel 700.
Det vil vi gerne gentage.

•

Elevtal netop nu
2.220

•

Tilmeldinger til Sommersportsjov
Alt er booket, og det kører godt.

Forretningsfører
• Budgetopfølgning 2011 pr. 31. maj.
Forbrugsprocenten er 38,16, den må være 41,67. Vi skal huske, det er incl. overførsler.
Andre
• Opfølgning på 10. klasse.
Lærerne er ved godt mod. Ron kommer til at arbejde med andre opgaver i Ungdomsskolen
efter ferien, og Stine overflyttes efter eget ønske til Tingagerskolen. Tak for deres dygtige
indsats.
2-sprogsklassen er også meget tilfredse med deres placering på Tingagerskolen.
•

Ole Westergaard om Antwerpen d. 15.-18. maj.
Det var en af de største oplevelser Ole har haft i sit professionelle liv.
Bilag på vores projekt uddelt. Vi skal blive bedre til at dokumentere vores indsats.
Ole har fået tilbud om 4 pladser næste år samt 1 på Bangsbo.

Punkt 189. Høringssvar til Budget 2012 ved Mia H. Petersen
27 maj -12 juni skal der udarbejdes et høringssvar til budget 2012
Vi satser på forslag 1.
Beslutning:
Punkt 190 Fastlæggelse af møder i det kommende skoleår ved Bo L. Petersen

Beslutning:
Onsdag d. 24. august
Her skal vi forholde os til budgettet.
Mandag d. 19. september
Onsdag d. 02.10.11
Onsdag d 21. december
Julekomsammen Ingrid og Susanne står i køkkenet
Mandag d. 6. februar
Torsdag d. 12. April
Mandag d. 4. juni

Punkt 191 EVT.
Bestyrelsen er inviteret til sommerafslutning i U-huset
Kommende møder / punkter
• Næste års hold og tilbud
Punkter til kommende møder:
• Hvornår på året ligger valget til elevrådet bedst.
• Næste års hold og tilbud
Næste møde:
Punkt 192. Godkendelse af mødereferat samt forrige referat ved Bo L. Petersen
Rikke og Sebastian mangler at underskrive forrige mødereferat.
Beslutning:
Dette mødereferat underskrives på næste møde 24.08.11.
På vegne af Bo L. Petersen
Og med venlig hilsen
Referent Susanne Sommer

