Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. september 2019
Skolevej 1B, 1 sal,Sorø kl. 19.00 – 21.00
Medlemmer:
Politiske repræsentanter:
Kristian Egebæk Mortensen, udpeget af Byrådet, formand
Lasse Dreiboldt Olsen, udpeget af Byrådet
Medarbejder repræsentanter:
Mette Østergaard, valgt af Fritidsunderviserne
Freddy Fangel, valgt af Fritidsunderviserne som suppleant
Ida Damkjær Jensen, valgt af Fastansatte medarbejdere
Fra administrationen deltager konstitueret leder Camilla Ledsgaard Jensen.
Afbud:
Fraværende:

Dagsorden
1. Velkomst v. bestyrelsesformanden
2. Godkendelse af referat af 6. august og dagsordenen, bilag vedlagt.
Referat og dagsorden godkendes.
3. Dialog om Budget 2020 med Formanden for BUU, Lars Damgaard og Fagcenterchef Henrik Madsen
Kommunens budget rummer serviceramme og anlægsramme. Pengene bliver fordelt i de politiske
udvalg – BUU’s budget dækker fra 0 til 18 år.
Servicerammen er ca. 1,7 mia. kr. – overskrides servicerammen skal pengene tilbagebetales til staten. Det samme princip gælder or anlægsrammen.
FGU: mellem 67 – 77 unge er målgruppevurderet, hvoraf 70 % af kommunens unge tager til Ringsted. 30 % tager andre steder hen efter en individuel vurdering af Unge Team Sorø.
En plads koster 100.000 – 65.000 kr. fra kommunen, 35.000,00 kr. fra staten.
Servicerammen er sat op for alle kommuner. Det betyder, at Sorø Kommune måske får mulighed for
at bruge flere penge, også udover det tekniske budget. Andelen til Sorø Kommune er i bedste fald
optil 28 mio. kr.
BUU omprioriterer ca. 11 mio. kr. til specialundervisningen.
BUU sætter retningen for Ung Sorø. Det er bestyrelsens ansvar at omsætte politikernes vision.

Visionen 2022 er forudsætningen for BUU’s udviklingsaftale – hvor Ung Sorø beskriver, hvilke indsatser Ung Sorø vil arbejde med i den kommende periode.
BUU opfordrer til, at bestyrelsen tænker ” ud ad boksen”.
Dialogmødet den 4. november 2019 – hvor Ung Sorø skal svare på, hvad vil man og hvorfor?
Bestyrelsen inviteres til dialog med BUU om fremtidens Ungdomsskole og Ungdomsklub.
4. Nyt fra bestyrelsesformanden
Referater skal være tilgængelige på hjemmesiden. Det er referaterne.
Bestyrelsesmedlemmer bliver nævnt på hjemmesiden.
Formandens kontaktoplysninger bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Ledelsen undersøger, om medarbejderne kan kontakte hinanden via Feliks.
SSP Udvalgsmøde d.d.
Der sker ingen ændringer i Ung Sorøs repræsentant i SSP udvalget fremover, selvom der er
gennemført en organisationsændring i Ung Sorø, jævnfør aftalen med Henrik Madsen.
SSP Konsulent Danny Hansen deltager ikke længere i Ung Sorø bestyrelsens møder.
Ung Sorøs bestyrelsesformand deltager fremadrettet i SSP Udvalgets møder.
5. Budgetopfølgning – Ungdomsskole og Ungdomsklubber, herunder opstart af hold og aktiviteter
Bestyrelsen har besluttet, at hold med få tilmeldinger starter op i uge 38 og gennemføres i første
omgang til uge 42, hvorefter bestyrelsen tager stilling til, hvilke hold og aktiviteter der fortsætter.
Indsatsen på skolerne med at lave reklame for tilbuddene giver kredit, men bestyrelsen ønsker større indsats både i trykte og elektroniske medier.
6. Drøftelse af arbejdsprocessen med Ungdomsskoleplanen, herunder aftaler om deadlines for inputs
Formanden mødes med Camilla om udarbejdelse som rundsendes til viderekvalificering i bestyrelsen.
7. De unge og Fremtidens Ungdomsskole og Ungdomsklub i Sorø Kommune
Elevrådsmøder, Elevforum, SUP er de unge, som i september, oktober og november måned bliver
inddraget i det videre arbejde med at beskrive Fremtidens Ungdomsskole og Ungdomsklub.
Medarbejderne i klubberne og i fritidsundervisningen skal ”prikke” unge kandidater.
8. Opsigelse og ansættelser
Stillingen/ profilen som afdelingsleder/ administrativ medarbejder, kan udarbejdes; men bestyrelsen
ønsker at få afklaret processen omkring konstitueringen først.
Efter ansættelsen af en ny leder af Ung Sorø, ønsker bestyrelsen af at denne er med til at definere
profilen til afdelingsleder stillingen.
9. Evt.
Næste bestyrelsesmøde: den 25. november 2019

