Blad nr.

Ung Sorø’ s bestyrelse
Sorø Kommune
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initialer:

Mandag d. 11. juni kl. 18.00 – 20.00
Skolevej 1B, Sorø
Medlemmerne: Politiske repræsentanter:
Kristian Egebæk Mortensen, udpeget af Byrådet, 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: Lasse Dreiboldt Olsen
Fraværende:

1. Godkendelse af referat af 29. april 2019 og dagsordenen

2. Gennemlæsning og kritik af Ung Sorøs strategi, herunder 3 modeller med konkrete forslag til
udmøntning af visionen og missionen. Bilag vedlagt.

3. Drøftelse af den fremtidige organisation med udgangspunkt i den nuværende.
Herunder en drøftelse af bestyrelsessammensætningen – organisationer med særlig interesse for
ungdomsskolearbejdet (arbejdsmarkedets parter, medarbejderne og de unge).
Bestyrelsen ønsker en dialog med BUU om den bedste mulige organisatoriske placering.
Bestyrelsen er kommet frem til at en forankring i Kultur og Fritid kan være et alternativ.
Administrativt - og ledelsesmæssigt skal budgetrammen følge porteføljen.
Bestyrelsen ser fortsat Ung Sorø som en selvstændig enhed med egen bestyrelse.
Bestyrelsen ser et udviklingspotentiale ift. bestyrelsesarbejdet, f. eks. med lokale møder, så den
lokale skoles bestyrelse og elevråd kan deltage.
Bestyrelsen ser perspektiver i et lokale – og/ eller arbejdsfællesskab med andre. Det kunne være:
Sorø Musiske Skole, UU eller en folkeskole.
Ift. synlighed på folkeskolerne kan der planlægges med ugentlig tilstedeværelse på hver skole.
4. Kommende skoleår 2019/ 2020 – programplanlægning og økonomi
Inden budgetopfølgningen den 14. juni 2019 ser budgettet ud som følger:
Ungdomsskolen: 243.000 til personale – fritidsundervisere og 100.000 til aktiviteter.
Ungdomsklubben: 118.300 til ekstra personale – fast løn og 75.000,00 til aktiviteter.
Diskussion af prioriteringer i budgettet ift. 2. halvår 2019.
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Indførsel af brugerbetaling, evt. 100 % brugerbetaling på udvalgte hold og aktiviteter i ungdomsskolen debatteres. Sæsonplanlægningen inkl. budgetter udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, og formanden beslutter, at studieture skal brugerfinansieres
100 % i skoleåret 2019/ 2020. Dvs. transport og ophold, forplejning, entreer, underviserlønninger og
diæter indgår i prisen.

Næste møde:

Referent: Camilla Ledsgaard Jensen

