Bestyrelsesmøde torsdag den 30. september
kl. 17.00 – 19.00
REFERAT
Medlemmer:
Politiske repræsentanter:
Kristian Egebæk Mortensen, udpeget af Byrådet, formand
Lasse Dreiboldt Olsen, udpeget af Byrådet, næstformand
Medarbejder repræsentanter:
Henrik Fobian, valgt af Fritidsunderviserne
Ida Damkjær Jensen, valgt af Fastansatte medarbejdere
Fra administrationen deltager leder Camilla Ledsgaard Jensen og Andreas Behrendt Lau
Afbud: Henrik Fobian, Kristian Egebæk Mortensen
Fraværende:
1. Tjek ind & godkendelse af dagsordenen. 5 min.
Godkendt
2. Nyt fra formanden. 10 min.
I formandens fravær er Lasse Dreiboldt Olsen mødeleder.
• Høringssvar vedr. samarbejde med ZBC Ringsted om 10. klasse
Bestyrelsen bakker om et samarbejde med ZBC i Ringsted om et 10. klassestilbud. Bestyrelsen synes,
det er relevant for Sorø Kommunes unge, fordi der er kommer endnu mere fokus på de praktiske elementer i undervisningen, hvilket er tiltrængt og understøttende for unge, der motiveres af praksisnær undervisning.
Bestyrelsen er opmærksom på, at det vil være vanskeligt med transport for elever fra den nordlige del af
kommunen og er optaget af, om et tilsvarende tilbud kan etableres hos ZBC i Slagelse.
Bestyrelsens høringssvar fremsendes af bestyrelsens sekretær Camilla Ledsgaard Jensen.
3. Nyt fra medarbejderrepræsentanter. 15 min
• Kort orientering om First Lego League v. Ida
Ung Sorø er projektleder for First Lego League. Det er et forsøg i skoleåret 2021/22.
Tidligere har Sciencekoordinatorfunktionen varetaget denne opgave, men Ung Sorø har
budt ind på projektet, der skal genstartes efter aflysningen i 2020.
Ung Sorø deltager i First Lego League Scandinavia’ projektledermøder, planlægger og gennemfører turneringen i Sorø lørdag den 13. november.
I år bliver turneringen gennemført med 9 hold, hvoraf 3 er fra kommunens skoler.
Der er afholdt kick off om ”Cargo Connect” den 20. september, hvor 22 vejledere og elever
deltog i gennemgang af robotbanen.
Årets tema handler om at effektivisere transport af produkter og varer, at finde løsninger på
logistiske udfordringer, herunder er der fokus på klima, miljø og bæredygtighed.

Der samarbejdes med ScienceTalenter/ Astra, der danner ramme om turneringen, og derudover støtter en række frivillige op om turneringen som dommere og hjælpere på dagen.
•

Grejbanken v. Ida
Ung Sorø er vært for Grejbank Sorø. Efter flere års anonymitet er Grejbanken blevet relanceret, så relevante interessenter har fået kendskab til den.
Der er udviklet forskellige abonnementer, som dagtilbud, skoler og foreninger kan tegne.
Abonnementerne dækker leje af udstyret og sikrer mulighed for vedligeholdelse og drift af
Grejbanken. Via Ung Sorøs hjemmesiden kan Grejbankens udstyr bookes. De mest efterspurgte grejemner kan bookes direkte på hjemmesiden, og i en pdf-fil kan man finde en lang
række elementer, som med tiden også skal kunne bookes direkte på hjemmesiden.
Der er pt. tegnet 19 abonnementer, og der er samtidig god søgning til enkelt bookinger.

4. Præsentation af sæsonprogram 2021/22 v. Andreas 15 min
Årets program er udkommet og indeholder QR-koder, der leder direkte ind til Ung Sorøs hjemmeside, hvor unge kan læse om aktiviteter, mødesteder og tidspunkter. QR-koderne sikrer, at programmet er relevant i hele sæsonen, og Ung Sorø forsøger via QR-koderne at dirigere unge og forældre
ind på hjemmesiden, hvor det er muligt at navigere rundt i alle fritidstilbuddene.
Årets programmet er delt ud på alle skoler, inkl. Privatskolen, Den Fri Fagskole og Akademiet samt
på Rådhuset, SSP samt Biblioteket.
Efter sæsonstartens første 10 dage har 138 unge tilmeldt sig aktiviteter i Ung Sorø.
•

Kort evaluering af sommerferieaktiviteter, herunder opsøgende indsats.
Ungdomsklubben i Stenlille havde åbent kl. 16.00 – 20.00 to gange ugentligt i sommerferien.
Der deltog ml. 10 – 25 unge pr. gang.
Den opsøgende indsats blev tilrettelagt i samarbejde med SSP, hvor Ung Sorøs medarbejdere mødte unge i Ruds Vedby, Dianalund og Stenlille – det var positive møder.
Ung Sorø havde 2 medarbejdere til opsøgende arbejde i 4 uger i sommerferien.
Ung Sorøs øvrige sommerferieaktiviteter var Kanodag, Bumber Ball, Rappelling, Sycafé, Pokémon Go og Wizard United. Alle aktiviteter blev gennemført.
Ung Sorø havde en aktiv rolle i gennemførslen af Demokrati Festivalen på Grønningen, som
var en positiv oplevelse for de deltagende unge. De havde planlagt aktiviteter som graffitivæg, jam, kaffe-akvarel, brætspil, debatter, dans og musik. På Grønningen havde de samarbejde med virksomheder, der stillede foodtrucks op, så der var mulighed for at købe forplejning på pladsen. Der blev spillet to koncerter. Kesi spillede fredag og Fråds spillede lørdag.

•

Kort orientering om Klub Udeliv
Klub Udeliv gennemføreres som den 5. klub i Ung Sorø og er ”åben” i foråret, sommerferien
og i efteråret helt frem til uge 42.
Aktiviteterne er mountain bike, bueskydning, træklatring og rappelling, kano og kajakker
samt sup boards og tiltrækker unge, der har mod på at udfordre sig selv. Klub Udeliv oplever
efterspørgsel på muligheden for at rumme unge fra 6. klasse. Om der kan gives dispensation til unge fra 6. klasse, må en kommende ny bestyrelse tage stilling til.

Dispensationsmuligheden til 6. klasse vil være et element i brobygningsarbejdet til Ung Sorøs ungdomsklubber og øvrige fritidsaktiviteter.
•

Kort om Fritidsjob og samarbejde med Netto
Ung Sorø ansøgte om at deltage i Coop Crew projektet, men kom desværre ikke med, og
det har medført, at Ung Sorø har udarbejdet sit eget projekt ”Ung på job”.
Projektet er i første omgang et samarbejde med Netto, der danner ramme for et tidsafgrænset uddannelsesforløb.
Uddannelsesforløbet er en introduktion til arbejdsmarkedet under rolige og ordnede forhold
for unge, der har svært ved selv at komme i gang med et fritidsjob. Forløbet strækker sig
over 6 uger, hvor unge får indblik i de grundlæggende vigtige elementer i at drive en butik.
Det handler om kundeservice, arbejdsmoral, godt købmandskab og dét, at være en god kollega. Forløbet er ulønnet, og der er ikke garanti for ansættelse i en af Ung Sorøs samarbejdsbutikker; men efter uddannelsesforløbet modtager unge deltagere et diplom, som kan
vedlægges en fremtidig ansøgning til fritidsjob. 1. hold starter 27. oktober 2021, der er plads
til 6 unge på holdet.

5. Orientering fra ledelsen 10 min.
Folkemødet, debat og dokumentarfilm:
Ung Sorø deltog på Folkemødet den 18. september med en stand, bemandet med Camilla, Andreas,
Ida og Carsten, og hvor Head Space og PUST var inviteret ind.
Der blev uddelt programmer, talt med unge og forældre, der blev vist dokumentarfilm på standen, og
Ung Sorø havde inviteret til debat med unge og politikere.
Afsættet for debatten var ”Unge Stemmer”, en dokumentarfilm udarbejdet af Buster Filmfestival og
Ung Sorø med støtte fra Nordea Fonden. Debatten kredsede om, hvilke aktører, der kan understøtte
ungdomslivet i Sorø Kommune, og hvordan det gøres bedst muligt?
De deltagende unge gav udtryk for, at de ønsker, at politikerne
Demokrati Fitness
Samlokation i Pedersborg
Flytningen fra Skolevej til Rustkammervej har været en stor opgave.
At skulle flytte administration, undervisningslokaler, ungdomsklub og Grejbank er en langstrakt proces, da Ung Sorø ikke har personaleressourcer til de mange afledte flytteopgaver. Ung Sorø er derfor på nuværende tidspunkt i den situation, at inventar og udstyr til aktiviteter henstår på Skolevej,
både pga. manglende plads på Kongevejen og i Tandklinikken, som Ung Sorø ser frem til, bliver færdiggjort til fuld indflytning, og så Grejbanken, der fortsat er placeret på Skolevej, kan komme på
plads i de nye lokaler.
Efter flytningen har det vist sig, at lokalerne på Kongevejen ikke er forberedt tilstrækkeligt til brug af
IT-udstyr og gamer computere, og derfor håber Ung Sorø, at de resterende midler i flytte-budgettet
bliver allokeret til de sidste indsatser.
Ung Sorø har på nuværende tidspunkt inventar stående på Skolevej, da tandklinikken ikke er klar til
brug til Grejbanken.

Personalet har oplevet en god social samlokation mellem Pedersborg Skole og Ung Sorø. Der har
været og er fortsat fokus på at mødes i et fælles forum, hvor begge skolers MED-udvalg taler om
forventninger og muligheder til synergier; men også om de bekymringer, der er forbundet med at
skulle ”bo” i samme bygning.
I den kommende periode – 4. kvartal – vil ledelserne sætter sig sammen for at drøfte fremtidige projekter.
Økonomi, budgetopfølgning
Der forventes budgetoverholdelse i 2021.
Ung Sorø håber at kunne udvide åbningstiderne i klubberne, hvilket vil være et element til løft af kvaliteten i klubberne.
6. Planlagt møderække. 5 min.
Næste bestyrelsesmøde, forslag 21. december kl. 13.00 – 15.00
7. Evt. 5 min. Punkter til kommende møder:
Økonomi og budgetopfølgning i december.
Punkter til den nye bestyrelse i 2022 bliver:
Politik for mødet med borgeren, Styrelsesvedtægter, Ungdomsskoleplanen

