Bestyrelsesmøde onsdag den 10. juni 2020
kl. 17.00 – 20.00
Referat
Medlemmer:
Politiske repræsentanter:
Kristian Egebæk Mortensen, udpeget af Byrådet, formand
Lasse Dreiboldt Olsen, udpeget af Byrådet
Medarbejder repræsentanter:
Mette Østergaard, valgt af Fritidsunderviserne
Ida Damkjær Jensen, valgt af Fastansatte medarbejdere
Fra administrationen deltager leder Camilla Ledsgaard Jensen og Andreas Behrendt Lau
Afbud:
Fraværende:

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
2. Nyt fra formanden.
Dialogmødet mellem formændene for område- og skolebestyrelser og BUU den 9/6 2020 om budget
2021 var uden Ung Sorøs deltagelse, da for- og næstformand var forhindret i at deltage.
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med dialogmødet med BUU den 19. maj 2020 på Holbergskolen og
ønsker fremadrettet, at BUU 2 gange årligt inviterer til dialog med bestyrelsen.
Formanden konstaterer, at organisering og indhold af fremtidens Ung Sorø godkendes med den
bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget ønsker, at udbuddet fokuseres og ikke gøres for
bredt.
3. Nyt fra medarbejderrepræsentanter.
Orientering af arbejdet med Grejbanken. Der bliver udarbejdet en foreløbig drifts- og vedligeholdelsesplan, som ønskes indstillet til behandling i Q4 2020. Ida er tovholder for Grejbanken, og der er
forventning om, at Grejbanken fremover vil blive mere aktiv med hensyn til udlån, når en udlånsplatform bliver tilgængelig for foreninger, institutioner og skoler i kommunen.
Efterfølgende debat om sæsonåbningen til september, som forventes at være påvirket af usikkerhed
og bekymringer ift. Covid-19 og den forventede forsatte smitterisiko.
Bestyrelsen bemærker, at både ledelse og medarbejdere må følge myndighedernes anbefalinger og
retningslinjer og tilpasse aktiviteterne herefter.
4. Drøftelse af budget for 2. halvår af 2020. Bilag vedlagt.
Der udleveres den seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 for klubben og ungdomsskolen.

Derunder drøftes anvendelsen af overskuddet fra 2019 til udvikling af klubben og ungdomsskolen.
Samlet oversigt for Ung Sorø 2020 resulterer samlet i et overskud på kr. 409.142 pr. 8. juni 2020.
Resultatet skal ses i sammenhæng med Sciencecenter, Naturvejledning og fælleskonto for Skolebiblioteker, således at resultatet isoleret set for Ung Sorøs kerneopgaver ungdomsklub og ungdomsskole resulterer i et overskud på kr. 174.972,00 pr. 8. juni 2020.
Det forventede overskud kr. 174.972,00 anvises anvendt til følgende:






140 ekstra undervisningstimer til fritidsundervisningen, svarende til kr. 50.000,00
425 ekstra arbejdstimer til klub, fritid og ungeråd, svarende til kr. 85.000,00
Kr. 10.000,00 til udvikling af talentforløbet ” Demokratisk Talent”
Kr. 20.000,00 til kontaktlærerordning
Kr. 9.972,00 er ikke anvist til forbrug i budgettet pr. 8. juni 2020

Sciencecenter forventes at balancere, idet sciencefunktionen i 2020 2-deles. Jan Pedersen frikøbes 15 % fra Pedersborg Skole og 15 % allokeres til ekstern konsulentbistand i forbindelse
med First Lego League 2020.
Naturvejledning forventes at balancere, idet kr. 100.000,00 allokeres til udvikling af bl.a. verdensmålsbaseret undervisning, jf. Naturfagsstrategien 0 – 18 år.
Fælleskonto Skolebiblioteker forventes at balancere, idet midlerne forventes afvendt til bl.a.
kompetenceudvikling indenfor dansk skriftlighed 0. – 9. klasse.
Vedlagte bilag med konkretisering af både organisering og økonomi i fremtidens Ung Sorø blev
bestilt søndag den 7. juni 2020 til sagsfremstillingen den 9. juni 2020.
Bestyrelsen bemærker, at udarbejdelsen af budgettet i 2020 inkl. overførte midler fra 2019 og finansieringsforslag ikke skulle indgå i sagsfremstillingen den 9. juni, hvorfor bestyrelsen udtrykker ønske om længere svarfrister.
Bestyrelsen udtrykker bekymring for, at budgettet og regnskabet for Ung Sorø ikke læses korrekt. Det samlede budget for Ung Sorø indeholder økonomi for funktioner og opgaveporteføljer,
som ikke er Ung Sorøs kerneopgaver, og bestyrelsen ønsker 2 separate budgetter for at synliggøre et retvisende budget for aktiviteterne i ungdomsskolen og ungdomsklubben uden Sciencecenter, Naturvejledning og Fælleskonto for Skolebiblioteker.

5. Fremtidens Ung Sorø.
Stillingsopslag på kommunens hjemmeside. Timelønnede søges til ungdomsskolen.
Bestyrelsen giver ledelsen kompetence til at ansætte timelønnede til ungdomsskolen i det kommende skoleår og også kompetence til at ansætte medarbejdere i ungdomsklubben, hvis der henover
sommeren opstår et behov herfor.
6. Orientering om kontaktlærerordning. Bilag vedlagt.
Bestyrelsen ønsker, at kontaktlærerordningen suppleres med et informationsmøde for interesserede
om Ung Sorøs tilbud samt besøg hos Gymnastik Efterskolen, Sorø Akademi og Sorø Fri Fagskole.

7. Orientering om sommerferieaktiviteter. Bilag vedlagt.
I uge 27 tilbyder Ung Sorø en række forskellige udendørs sommerferieaktiviteter.
Vedlagte bilag er en foreløbig skitse – endeligt program vil fremgå af hjemmesiden.
Andreas koordinerer aktiviteter med bl.a. Sorø Lystfiskerforening.
8. Godkendelse af udkast til sæsonprogram fra august til december 2020. Bilag vedlagt.
Drøftelse af arbejdet med det kommende sæsonprogram, som pga. sagsfremstillingen den 9. juni
2020 blot er et udkast.
Bestyrelsen udtrykker opbakning til udkastet. Endeligt program skal ses i sammenhæng med BUU’s
bemærkning om, at udbuddet fokuseres og ikke gøres for bredt, og det skal godkendes af bestyrelsen.
9. Næste bestyrelsesmøde: 29. august 2020 afholdes pædagogisk lørdag, hvor der bl.a. vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i hhv. ungdomsklubben og ungdomsskolen.
For- og næstformand inviteres til at deltage og hilse på medarbejderne den 29. august. Efter valg af
medarbejdere til bestyrelsen planlægges konkret bestyrelsesmøderække for skoleåret 2020/ 2021.
Forslag til møderække: september, november, februar, maj
10. Evt.
Antologien LYSHAV uddeles til bestyrelsen
Formanden takker Ida og Mette for deres engagement i bestyrelsesarbejdet.
Der ønskes en god sommer til alle.

