
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i LU-Fyn 02.05. 2017 
 
Til stede: Kurt, Birgitte, Tina, Per og Peter 
 
Ref.: Peter 
 
Dagsorden 

1. godkendelse af referat fra den 28. februar 
2. orientering om situationen på Nordfyn 
3. detailplanlægning og opgavefordeling i forbindelse med Kreds Fyns sensommerkonference 
4. nyt fra kommunerne 
5. nyt fra Ungdomsskoleforeningen 
6. er der mon nogen, som har noget nyt i forhold til ”Stefan Herman kommissionen” 
7. evaluering af Årsmødet 
8. opfølgning / planlægning af møder for kommende sæson 
9. 75 års jubilæum 
10. evt. 

 

Ad 1) Godkendt 

 

Ad 2) Kurt orienterede om situationen. Lederen af musikskolen er midlertidigt blevet konstitueret leder af ungdomsskolen 

efter Ghita. 

 

Ad 3)  

- Sensommerkonferencen afholdes på Gammel Avernæs d. 31. august til 1. sept. 

- Vi inviterer Per Nielsen 

- Assens U-skole fortæller om samarbejdsrelationer og vilkår for ungdomsskolen i Assens. 

- Tema på konferencen kunne være med afsæt i resultaterne af Stefan Herman kommissionens arbejde. 

- Tema: Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. 

- UUO – Hvilken rolle spiller de i kommunerne og hvad vejleder man til? Samarbejdet med ungdomsskolen. Birgitte 

spørger Anders Lodgård om han vil kunne holde oplæg om UUO. 

- Gerd Møller fortæller om det fremtidige scenarie anbefalet af regeringens ekspertudvalget, der arbejder med 

forenklede overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser.   

- Fritidsvejledningsteams med afsæt i erfaringerne i Odense. 

- Britta Schall Holberg spørges om hun vil fortælle om sit syn på ungdomsuddannelserne – Tina undersøger... 

- Medlemsmøde 

Ad 4) 

Birgitte står pt for den daglige drift af ungdomsskolen i Middelfart, da lederen af musikskolen er sygemeldt med stress. 

Trivselsundersøgelsen viser at der er dårlig trivsel i musikskolen.  

I Odense er processen fra 3 til 1 ungdomsskole i gang og medarbejderne tager positivt imod den nye organisering i 

ungecentre. 

 

Ad 5)  

Per er på valg til bestyrelsen i Ungdomsskoleforeningen d. 10. maj. Mødet afholdes i Odinspark. 

 

Ad 6) 

Udgår. 

 

Ad 7)  

Cafémodellen var god, Gode oplægsholdere. Findes der mon ikke nogle nyere sange i højskolesangbogen…? Næste 

årsmøde afholdes i Svendborg. 

 

Ad 8 og 9) 

Kurt beder medlemmerne om at reservere 29. september til fælles markering af ungdomsskolen i anledning af 75 års 

jubilæet. Der ligges op til en fælles happening evt. i form af fælles flashmob og der aftales nærmere på 

sensommerkonferencen. Vigtigt at sikre pressedækning.  

Dato for det sociale arrangement i efteråret meldes ud, når det rette kulturelle indslag viser sig. 

 

Ad 10 

Nyborg har fået et nyt ungdomshus, der administreres af Nyborg Ungdomsskole. 


