
 
Referat af bestyrelsesmøde i LU-Fyn den 4. juni 2019 
 
Til stede: Kurt, Tina, Line, Morten og Peter 
Ref.: Peter 
 
Dagsorden til vores  

1. Godkendelse af referat 
2. Nyt fra hovedbestyrelsen 
3. Nyt fra ungdomsskoleforeningen 
4. Studietur 
5. De fem kommuners samarbejde mellem Ungdomsskolen og FGU-FYN 
6. Nyt fra kommunerne 

 
 

Og her er så nogle punkter, som vi ikke nåede sidste gang 
7. Forventningsafstemning til bestyrelsens arbejde 
8. En begyndende drøftelse om LU – Fyn som selvstændig kreds 
9. Evt. 

 
Ad 1) Godkendt 
 
Ad 2) Kredsformandsmøde, hvor der bl.a. blev arbejdet med kvalificering af årsmøde og nyt fra kredsene? 
 
Ad 3) Næste møde 25. juni, herunder konstituering. 
 
Ad 4) Tina er ved at danne sig et samlet overblik over udgifterne til turen.  
Kurt spørger Ole, hvad udgiften til flybilletter er samt undersøger udgifter til hoteller og sender beløbet til Tina, der 
herefter sender regninger ud. 
Ole og Katri er ved at lægge sidste hånd på programmet for turen. 
 
Ad 5) 2 afdelinger på Nordfyn, Elsesminde i Odense, en afdeling i Kerteminde, samt 2 afdelinger i Assens. 
De 5 ungdomsskoleledere har været til møde med lederen af FGU, og det tegner godt for et fremtidigt samarbejde. 
 
Ad 6) Nordfyn: Der skal spares 7 millioner på skoleområdet. 
Heltidsundervisning startes op pr. 1. august, med hhv. 6 og 8 elever. 
Odense: Erik Ravn og Per Christensen har valgt at lade sig pensionere til efteråret.  
Halmhuset har udviklet en ny undervisningsplatform i bæredygtighed til brug ved skolebesøg og på festivaler mm. i form 
af ”Plast Lab on Wheels”, der er en ombygget trailer der viser, hvordan man kan genbruge forskellige plasttyper fundet i 
naturen. 
Fremgang i søgning til 10. klasserne.   
Nyborg: 20 heltidsundervisningselever – en stigning på 8 elever i næste skoleår. 
STU nu med 44 elever (tidligere 25 elever).  
Lisbeth arbejder med demokratisk dannelse og har fået tilknyttet 2 læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. 
Har fået bevilliget 40.000 kr. fra DUF til trailer med anlæg og talerstol til ”speakers corner” og lign. Aktiviteter. 
Assens: Er udfordret på økonomien, hvor der i 2020 skal spares 1 million. 
104 valgfagselever, finansieret af ungdomsskolen. 
Middelfart: 10. klasse lægges ind under ungdomsskolen. 
Kerteminde: Ungdomsskolen skal administrere bibliotekerne. 
 
Evt.: Kurt opfordrer alle ungdomsskoler til at sende sidste nyt fra egen kommune/ungdomsskole op til 
bestyrelsesmøderne, så ikke kun de ungdomsskoler, der er repræsenteret i bestyrelsen, bliver hørt.  
Hanne fra Forældre-kupéen vil gerne komme til et bestyrelsesmøde og fortælle om projektet. 
Lars vil gerne deltage i et medlemsmøde og fortælle om Ungdomsskoleforeningens arbejde. 
Vi vil bruge studieturen til at afsøge mulighederne for nye medlemmer til en kommende bestyrelse i LU-Fyn. 
 


