Blad nr.

Ung Sorøs bestyrelse
Sorø Kommune

Dato

1

04. oktober 2018
Formandens
initialer:

Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 18.00 – 20.00
Stenlille Skole, Klubben
Medlemmerne: Politiske repræsentanter:
Kristian Egebæk Mortensen, udpeget af Byrådet, formand
Lasse Dreboldt Olsen, udpeget af Byrådet
Medarbejder repræsentanter:
Mette Østergaard, valgt af Fritidsunderviserne,
Mangler, udpeget af Klubmedarbejderne,
Danny Hansen, valgt af SSP/Katrinelystgården
Unge repræsentanterne: 2 unge fra elevforum:
Frederik Petersen, Stenlille Skole
Magnus Christensen, Stenlille Skole
Sekretær for bestyrelsen: konstitueret leder, Camilla Ledsgaard Jensen
Henrik Madsen, Børne- og Familiechef
Lone Nielsen, Konsulent

Afbud: Mette Østergaard, Frederik Petersen, Magnus Christensen
Fraværende:

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
2. Orientering v. Henrik Madsen
a) Kort orientering om den igangværende proces vedr. strukturændringer i Ung Sorø
25. september 2018 blev rammer og organisation fremlagt for BUU.
Politisk var der enighed om, at ungdomsskolen og ungdomsklubben skal placeres som
en selvstændig enhed; men målsætning og vision var der enighed om manglede i
sagsfremstillingen.
De unge skal have en stemme, når der skal beskrives en ny vision, som skal ses i
sammenhæng med Ungeindsatsen. Rammerne for Ungeindsatsen bliver kendt ultimo
2018, derefter kan ungdomsskolen og ungdomsklubben beskrives.
Der indstilles en sag i juni 2019 til BUU.
Støttekontaktkorps og Hulen bliver ikke en del af Ung Sorø.
SSP funktionen skal have et tydeligt fokus på almendelen.
Ung Sorø er ungdomsskole og ungdomsklub.
SSP, støttekorps, Hulen placeres midlertidigt i Børn & Familier.
Grejbanken og Udviklingsafdelingen er hhv. placeret i Børn & Familier og nedlagt.
b) Økonomisk status Katrinelystgården og Hulen, bilag udleveret på mødet
Pr. 30. juni 2018 ved økonomisk redegørelse et underskud på kr.1.9 mio. SSP og støttekorpset. SSP funktionen budgetteres med 1½ stillinger.
Underskud pr. 30. juni kr. 5.5 mio. til forventet 4.7 mio. ultimo 2018
Samlet 2.2 mio. kr. i underskud ultimo 2018.
Hulen nedlægges pr. 30. november 2018.
Søndermarksvej 3, Dianalund opsiges.
c) Afviklingsplan for Katrinelystgården
De sidste 5 unge fraflytter med udgangen af oktober, november bruges til administrativ
nedlukning af Katrinelystgården.
3 ansatte kan ikke omplaceres i organisationen. Men er opsagt med fratrædelse hhv.
november og februar.
d) Økonomisk status SSP og støttekorpset, bilag udleveret på mødet
Se pkt. b

e) Økonomisk status Grejbanken
Der er brugt kr. 7.927,11 mere end budgetteret.
Morten Holm og Kirsten Blicher er ved at få overblik over indholdet i Grejbanken.
3. Orientering v. Camilla
a) Klubben, ny struktur efter 1. november 2018.
Pr. 1. november kun 6 ansatte i klubberne, hvilket kræver en ny struktur. Det undersøges, hvordan de 4 klubber kan bibeholdes i en ny struktur.
Bestyrelsen ønsker, at der skal findes en løsning, så der kan holdes åbent.
Der laves en beregning, som sendes til formanden og næstformanden, som tager stilling til forslaget.
b) Ungdomsskolen, holdstart september 2018
Pr. 1. august er startet 17 hold. 24 hold er udsat – 6 hold er aflyst
Indmeldte unge i klubberne fordeler sig 2017/2018 og 2018/2019:
Dianalund 105 og 42
Stenlille 114 og 47
Ruds Vedby 83 og 50
Sorø 151 og 58
Talenthold i 2019: Hvem skal Ung Sorø lave talenthold for og med?
Nogen dele af den tidligere talentforløbsplan kan gennemføres i 2019.
Skolerne skal være med. Økonomisk skal der træffes beslutning om, hvordan talentforløbene bliver finansieret?
Camilla skal fremsætte et forslag til skolelederne inkl. budget.
c) Økonomisk status klubben og ungdomsskolen, bilag udleveres på mødet
Pr. 4. oktober kr. +857.671,00 i klubben og -946.804,00 i ungdomsskolen.
Samlet et lille minus kr. 89.133,00
d) Værkstedet
Pr. 1. oktober er Malene tilknyttet værkstedet med 10 timer pr. uge.
Der er netop givet tilsagn om at fortsætte værkstedet inkl. undervisning fremtil 30. juni
2019, hvorefter der skal være fundet en permanent løsning, hvis værkstedet skal fortsætte i sin nuværende form. Michael bliver ansat i en ordinær stilling.
Den samlede drift koster 1.296.000,00 årligt.
4. Orientering v. Formanden
Afskedsreception den 9. november 2018 for Mogens Schwensen. Invitation kommer inden uge 42.
Der har været en drøftelse med Henrik Madsen om processen i Ung Sorø.
Der er et ønske om at mødes med BUU udvalget, så bestyrelsen kan høre, hvad politikerne ønsker
skal ske med Ung Sorø. Det handler om en forventningsafstemning. Også i forhold til Ungeindsatsen.

5. Drøftelse af BUU’s beslutning om at udsætte sagen om Ung Sorø.
”Børn og Undervisningsudvalget beslutter at udsætte sagen med henblik på at få et forslag forelagt med en tydeligere sammenhæng mellem indhold og organisering af området og med en tættere involvering af de unge.
En ny model skal således besluttes i forlængelse af beslutning vedr. den sammenhængende kommunale ungeindsats og ses i sammenhæng med denne.
Den midlertidige organisering af Ung Sorø fortsætter som beskrevet i sagsfremstillingen. Forslaget forelægges
Børn og Undervisningsudvalget på mødet i juni 2019.”
Drøftelse af placeringen af SSP, PigeRum, Grejbanken, Udviklingsafdelingen, Ungdomsskolen og Ungdomsklubben. Hvad skal SSP osv. lave, hvad er kerneopgaverne?
Udarbejdelse af høringssvar.
Formanden skriver et oplæg til høringssvar senest mandag den 8. oktober 2018. Bestyrelsen får mulighed for
at skrive inputs.

6. Orientering v. Danny
a) SSP
Der er mange opgaver i kommunen. Særligt de åbne legepladser giver mange opgaver, når de unge forsamles på pladserne.
Rockerproblematikker er aftaget.
b) Støttekorpset, 7 personer løser opgaver, 40 – 50 sager
c) Visitering, hvordan forløber implementeringen?
Der er stram styring på visiteringen.
7. Orientering v. Frederik & Magnus
a) Rokerende ordning – hvem deltager i det næste bestyrelsesmøde?
Punktet udsættes.
8. Evt. Intet.

