
Referat af konstituerende møde i LU-Fyn 29. marts 2019 
 

Til stede: Kurt, Morten, Tina, Line og Peter 

 

Ref.: Peter 

 

Dagsorden 

 Bestyrelsens konstituering 

 Studietur 

 Kørsel til bestyrelsesmøder 

 Nyt fra kommunerne 

 Nyt fra hovedbestyrelsen 

 Nyt fra ungdomsskoleforeningen 

 Forberedelse til årsmødet 

 Fastsættelse af mødedatoer og hyppighed 

 Forventningsafstemning til bestyrelsens arbejde 

 En begyndende drøftelse om LU – Fyn som selvstændig kreds 

 Evt. 

 

 

Bestyrelsens konstituering 

Den nye konstituering er udtryk for bestyrelsens sammensætning det næste år. 

Formand: Kurt  

Næstformand: Morten 

Kasserer: Tina 

Sekretær: Peter 

 

Studietur til Bruxelles 

21 deltagere. 

Overnatninger er booket i hhv. Leuven og Bruxelles 

Ole og Kurt er sammen med Jesper ved at planlægge det endelige program 

Kurt sender en opgørelse over deltagere til Tina der sender regninger ud til alle, både medlemmer og ikke medlemmer. 

 

Kørsel til bestyrelsesmøder 

Tina udsender skemaer til indberetning af kørsel vedr. bestyrelsesmøder. 

 

Nyt fra kommunerne 

Nordfyn: På mandag aftales vilkår for heltidsundervisning i ungdomsskolen - 5 stillinger mm. 

Skal udbyde valgfag i fritidsundervisningen – efter kl. 16, eftermiddag/aften. 

Assens: Valgfag for 4 skoler efter kl. 16 i fritidsundervisningen (3 års forsøgsperiode) og med 8 skoler i skoleåret 19/20. 

Kerteminde: Biblioteker og kulturinstitutioner er lagt ind under ungdomsskolen og budgettet er i den forbindelse fordoblet.  

Svendborg: Samarbejder med Assens om valgfag og er medarrangør af studieturen. 

Nyborg: FGU fylder meget, og der er generelt gang i den. I stedet for valgfagssamarbejdet går man ind i et samarbejde 

med både fri- og folkeskoler om Åben Skole. Der arbejdes på et samarbejde om FGU på tværs af kommunerne. 

Odense: Der arbejdes med nye rammer og vilkår for valgfag. Der er fin fremgang i søgning til 10. klasse. UngOdense 

skifter fra Lara til Felix i næste skoleår. 

 

Fastsættelse af mødedatoer og hyppighed 

Vi kan alle mødes efter kl. 15. 

Næste møde 4 juni kl. 15.30-17 i Nyborg Ungdomsskole  

Herefter møder: 

19/8 kl. 15 – 16.30 i Søndersø Ungdomsskole 

18/9 kl. 15 – 16.30 på Camp U, Odense 

 

 


