Blad nr.

Ung Sorø’ s bestyrelse
Sorø Kommune

Dato

1

29. april 2019
Formandens
initialer:

Mandag d. 29. april kl. 18.30 – 20.30
Skolevej 1B, Sorø
Medlemmerne: Politiske repræsentanter:
Kristian Egebæk Mortensen, udpeget af Byrådet, fungerende formand
Lasse Dreiboldt Olsen, udpeget af Byrådet
Medarbejder repræsentanter:
Mette Østergaard, valgt af Fritidsunderviserne,
Danny Hansen, Valgt af SSP/Katrinelystgården

Fra administrationen deltager konstitueret leder Camilla Ledsgaard Jensen.
Afbud:
Fraværende:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Gennemlæsning og kritik af udkast til styringssæt for Ung Sorø
Vision Mission Strategi Værdier
Vision – de overordnede mål
De unges interesser, f. eks. brætspil, eller andre hobby’er
Iværksætteri/ entreprenørskab/ innovation, dannelse og demokrati
De unge skal hjælpes med udvikling af færdigheder
Flere i gang
Alle unge får mulighed for at deltage i demokratiske processer, fritidsliv, kulturliv, uddannelse, erhvervsliv, lokalområdernes udvikling og demokrati
Det gode liv
Vi er optaget af at gøre, det der virker…
Vi gør det på vores måde
Bæredygtige
Mission – opgaven
Ungeindsatsen – Ung Sorø er hele kommunes ungdomsskole.
Særlige målrettede indsatser efter individuelle vurderinger til gavn for den enkelte unge
Modeller til politisk debat!
Strategi
Værdier
Kommunikationsstrategi
Vi er bevidste om vigtigheden af synlighed.
2 annoncer i aviserne, Pop-up butikker, AULA, Instagram, SMS
Elevforum også på den enkelte skole
Programmer på skolerne - promotorer
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Lokaliteter
Ledelsen og administrationen er placeret decentralt på Skolevej.
Ung Sorø skal være synlig i hele kommunen.
Organisationsdiagram
Snitflader/ væsentlige samarbejder
Styringssæt bliver bearbejdet efter bestyrelsesmødet.

3. Orienteringer


Formanden og Næstformanden
Formanden deltager fortsat i SSP udvalget, indtil der træffes beslutning af en ny struktur for Ung Sorø.



Ledelsen og administrationen
1. Værkstedet.
SLBF har besluttet at lukke værkstedet med udgangen af juni 2019.
Personalet er orienteret, og der udsendes opsigelsesvarsel.
2. Klubben.
3. Ungdomsskolen.
4. SSP.

Næste møde: august/ ultimo, september

Referent: Camilla Ledsgaard Jensen

