
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i LU-Fyn 07.10.2019 
 
 
 
Til stede Line, Morten, Tine, Kurt og Peter 
 

1 Godkendelse af referat 
2 Evaluering studietur 
3 Det sociale arrangement. 
4 Nyt fra kommunerne 
5 Nyt fra Ungdomsskoleforeningen 
6 Ny leder på Ærø/ besøg? 
7 Ungdomsskoleforeningens efterårskonference 
8 Bo Dyregård tilbyder at komme ud i ungdomsskolerne mht. at lave en Ungdomsskoleplan 
9 En begyndende drøftelse om LU - FYN som selvstændig kreds. 
10 Evt.     

 

Referat: Peter 

 

 

Ad 1) Godkendt 

 

Ad 2) Svendborg Ungdomsskole får ros for tilrettelæggelsen af et spændende program for studieturen. 

Der er gode tilbagemeldinger på såvel den faglige som den praktiske og sociale del af programmet. 

LU-Fyn havde oprindeligt afsat 21.000,- kr. til turen, men den kostede kun kredsen 5.815,- kr. 

Bestyrelsen vil foreslå at vi afklarer frekvensen af studieture på vores kommende generalforsamling. 

Nordfyn arbejder pt. med idéer til programmet for den kommende sensommerkonference (august) og vil undervejs få 

hjælp, råd og vejledning af bestyrelsen. 

 

Ad 3) Den årlige kulturelle aften er blevet flyttet, da den oprindelige dato d. 24. oktober falder sammen med Erik 

Rasmussens afskedsreception, hvilket mange af kredsens medlemmer deltager i. 

Den nye dato for kulturaftenen er onsdag d. 4. december, hvor vi mødes kl. 17.30 på Restaurant Kongens Have, 

Jernbanegade 21, 5000 Odense C. Efter en hyggelig middag vil vi følges ad til det nyindrettede spillested Dexter 

Vindegade 65, 5000 Odense C, hvor vi kl. 20 skal til koncert med Kajsa Vala og band. Deltagelse i kulturaftenen er gratis, 

dog skal man selv stå for egne drikkevarer. 

Tilmelding og program for Kulturaften 2019 sendes ud sammen med referatet. I tilmeldingen skal man tage stilling til 

hvilken af 3 retter man vælger.   

 

Ad 4) Nordfyns Usk. får flere og flere kommunale opgaver, hvilket styrker ungdomsskolens position og anseelse. 

Assens usk. står desværre overfor store kommunale besparelser (ca. 1 million kroner) pr. 1. januar 2020. 

Kurt har været i løbende dialog med både Kerteminde og Middelfart om nye ledelsesopgaver i ungdomsskolerne. 

Der er ikke lagt op til besparelser i Nyborg Kommune.  

Connie Winther Pedersen er ny viceungdomsskoleleder i UngOdense. 

 I UngOdense er der tre ledere, der går på pension Erik Ravn (er stoppet), Erik Rasmussen og Per Christensen. 

Der opslås en stilling som afdelingsleder for fritid og læring nord. De øvrige to lederstillinger opslås ikke, da der skal 

findes besparelser for op imod 750.000,- kr. årligt på ledelse i UngOdense fra og med 2020.  

 

Ad 5) Ungdomsskoleforeningen har været på internat, hvor der var fokus på fritidsundervisningen, der mange steder er 

under stigende pres.  

 

Ad 6) Ærø har fået ny leder. Morten og Kurt aflægger snarest ungdomsskolen et besøg. 

  

Ad 7) Ungdomsskoleforeningens afholder efterårskonference i København med et spændende program. 

 

Ad 8) Bo Dyregård vil gerne inviteres af ungdomsskoler til at være med til at lave Ungdomsskoleplaner. 

 

Ad 9) Punktet vil blive drøftet på vores næste generalforsamling. 

 

Ad 10) Udgår. 


