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~de d. 09.02.11

~BESTYRELSEN
Onsdag d. 9. februar 2011.
Kl. 18:00—21:00 incl, spisning.
22

Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.
Ungdomsskolebestyrelsen, Poul A. Larsen, Jørgen Tyllesen,
Oliver Streich
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Punkt 162, Trafiksikkerhed for unge i FMK. Orienteringspunkt.
Ungdomsskolen har siden sammenlægningen haft fokus på unges
trafiksikkerhed. Poul Larsen og Jørgen Tyllesen orienterer om:
• Arbejdsgruppe vedr, trafiksikkerhed
• Knallertbevisundervisningen
• Færdselsrelateret 1. hjælp
• Respekt for fartkurset
• Den nye knallertlovgivning
Jørgen Tyllesen er Ungdomsskolens koordinator på hele trafikområdet. JT
Orienterede om
I. Der har i år ikke været møde om trafiksikkerhed i år, men en
indkaldelse kommer snarest.
2. Set over et halvt år har vi 658 potentielle kunder mht.
knallertkørekort og 1/3 af dem tager knallertkørekort.
3. Det er ikke et stort problem med unge, der kører uden kørekort.
4. Der kommer 7 hold i Faaborg og 12 hold i Ringe i foråret.
5. De unge betaler fra nu af bO kr. forlods, når de tilmelder sig hold.
Denne procedure er indført, fordi nogle unge ikke mødte op, selv om
de havde tilmeldt sig.
6. Der 9 lærere på området, der følger reglerne på området og har fulgt
et særligt kursus i Vejle. Alle elever (12 pr. hold ) skal have 24
timer teori/praksis. Der er både en praktisk og en teoretisk prøve.
Der er over en 10 års periode kun dumpet 3.
7. Der er meget tilfredshed med at arbejde i Ungdomsskolen.
8. I 2013 19. januar kommer der måske nye regler på området ( EV
kørekortdirektiv nr. 3, kørekort kategori AM ), hvor man lægger
mere vægt på den holdningsbearbejdende undervisning i forhold til
trafik. Måske bliver tirnetallet forhøjet med 6 timer, og måske
kommer der ekstern censor. Som noget nyt kan man også frakendes
knallertkørekortet, og dette kan få indflydelse på starttidspunktet for
at tage kørekort til bil. Bødetaksterne bliver anderledes med start på
2.000 kr.
9. Kørekorttakst kommer til at starte på 420 kr. som fremskrives år for
ar.
10. Poul orienterede om at Ungdomsskolen har 110 elever om året på
færdselsrelateret førstehjælp.
I I. Kurset “Respekt for Fart” tilbydes unge, der snart vil tage kørekort
til bil. Det koster 3.000 kr. Ungdomsskolen refunderer 1.000 kr., når
en ung kan fremvise kursusbevis.
Kommentarer:
Der var tak til Jørgen Tyllesen for den grundige information.
—

Punkt 163. Borgernær IT. Orienteringsptmkt.
Et af de store udviklingspunkter (I gang sat af direktionen /
kommunalbestyrelsen ) blandt aftaleholdere er borgernær IT
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Poul orienterer om ungdomsskolens indsats på området
skærme.
Kommentarer:
Punktet udsat.

—

herunder info-
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Punkt 161. Juniorkhibber ved Bo Petersen
Arbejdsgruppens første mØde med forslag og tanker
Mødet med Jakob Holm, Tonni Jørgensen, Christian Tønnesen
Arbejdsgruppens andet møde
Færdiggjort forslag til intern høring i Ungdomsskolen
Det videre forløb.
Beslutning:
Bestyrelsen blev orienteret om arbejdsgruppes forslag.
Bestyrelsen kom med nye forslag, som arbejdsgruppen vil se på.
Ptmkt 165. Bornekulturdag i Fuahorg ved Oliver Streich.
Orienteri ngsp un kl.
Samarbejdet omkring børnekulturdagen i Faaborg ved Oliver Streich.
• Hvilke tanker og visioner ligger der bag initiativet
• Hvem samarbejder om tiltaget
• Hvilken retning skal initiativet tage
• Dato og hvad sker der på dagen
Oliver er med i en arbejdsgruppe, der planlægger en børnekulturfestival
den 14.05.11 kl. 10-22 på Byskolen. Der skal være en scene med shows.
saml workshops. Bangsbo står for snobrød, Kasper Bredal junglerer.
Der er 14 ungdomsbands. Musikskolen lave bl.a. blokfløjtekoncert. Cirkus
Sort har et flammeshow. Cirkus Flik Flak optræder. Thor og Kasper laver
udstilling.
Entre 20 kr. Kommunen giver underskudsgaranti.
FØrst i marts ligger der et program.
Kommentarer:
Applaus fra bestyrelsen til arbejdsgruppens initiativ.
Vi tilbyder at lave plakater, vi alle kan hænge op rundt omkring.
Punkt 166 Orientering ved alle
Formanden
Ungdomsskoleinspektøren
• Topmøde udviklingsstrategi mht. børn og unge den 2. marts..
Fra ungdomsskolen deltager Sebastian, Bo, Susanne
• Uge 9-12 høring af ny børne- ungepolitik
• Leje af haller og gymnastiksale
Ungdomsskolen er sat til at betale halleje på lige fod med de
eksterne brugere. Det har vi klaget over. Vi ser os på niveau med
folkeskolerne.
• Budgetopfølgning
Forbrugsprocent er 8,88. Det er lidt mere end vejledende, idet nogle
december regninger er indkommet for sent.
• Aktindsigt ved Fyens Stiftstidende

side 3’

ti
FAABORC-MIDTFYN
KOMMUNE

Avisen har Ønsket aktindsigt i Ungdomsskolens forbrug.
Birthe Petersen fra Økonomistaben har sendt udskrift af Ønsket
konto.
Ungdomsskolen har intet overforbrug.
Souschefen
• Elevtal netop nu = I .945 cpr-e]ever og 3.384 holdelever
• Brochure på sommersportsjov kommer i morgen. Kim Krog er
tovholder.
Andre
Keld: MED-udvalg holder møde d. 15.03.11
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Punkt 167. EVT.

Intet
Kon~niende n~oder I punkter
Punkter til kommende møder:
• Hvornår på året ligger valget til elevrådet bedst.
• LP og AKT ved John og Sarah
• Regnskab 2010
• Ny forretningsorden
• Hvad sker der med 10. klasserne
Mandag den 22.03.11 NB. Dette mØde er flyttet fra den 21!!!!!!
Onsdag den 04.05.11
Mandag den 20.06.11

Punkt 168. (;odkendelse af mødereferat
Beslutning:
Referat er godkendt.
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