
Referat af virtuelt bestyrelsesmøde i LU-Fyn maj 2020 

 

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

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat  

2. Forberedelse af den udsatte generalforsamling 

3. Nyt fra kommunerne 

4. Nyt fra Ungdomsskoleforeningen 

5. Nyt fra Hovedbestyrelsen 

6. Evt. 

 

1. Godkendt, med forbehold for, at generalforsamlingen jo blev udsat grundet Covid 19. 

2. Ny dato for generalforsamling i LU-Fyn: Torsdag d. 3. september kl. 16 – ca. 20 inkl. spisning. 

Kurt inviterer Bo Dyregård til at deltage i et medlemsmøde samme dag og sted kl. 14 – 16, og udsender ny 

indkaldelse til medlemmerne på Fyn. Peter booker Mødesal 1 på Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ samt 

mad og drikke. 

3. Nordfyns Ungdomsskole mister i 2021 Heltidsundervisningen grundet besparelser, men det er planen at den 

igen skal tilbage til ungdomsskolen i en udvidet udgave i 2022.  

Der er indkøbt en brandbil til at uddanne brandkadetter. 

Der tilbydes mange forskellige aktiviteter henover sommeren, herunder mobilklub der besøger Bogense Havn, 

rideskole mm. 

UngOdense tilbyder pt mange onlineaktiviteter til unge på Facebook og Instagram. 10. klasser og dagskoletilbud 

er startet op igen og der tilbydes en række fritidsaktiviteter henover sommeren, bl.a. jagttegn og knallertskole. 

Ungecentermedarbejdere hjælper mange af folkeskolerne med at få undervisningen til at hænge sammen, indtil 

der indføres mere normale afstands- og hygiejnekrav igen…  

Rune Andersen er pr. 1. august nyansat områdeleder for Fritidsbutikken, herunder bl.a. fritidsvejledningen samt 

ansvar for opgaver med et særligt fokus på unge og demokratisk dannelse.  

Vi håber snart at kunne byde Rune velkommen i LU-Fyn. ☺ 

Assens Ungdomsskole tilbyder ligeledes virtuelle aktiviteter til de unge og er startet op med hold som 

knallertskole, mountainbike og lign. Der er fuld gang i planlægning af ny sæson.  

Nyborg Ungdomsskole forbereder ny styringsmodel for heltidsundervisningen. Specialundervisningen er startet 

igen. STU og VSU skal ikke længere høre under ungdomsskolen, hvorfor hovedkvarteret flyttes tilbage til 

Hyrdegyden, da man ikke fortsat vil have aktiviteter i bygningerne på Ringvejen. 

Når Kurt går på pension, bliver Lisbeth konstitueret ungdomsskoleleder og Line konstitueret 

viceungdomsskoleleder. Herudover vil ledelsen bestå af en afdelingsleder og en udviklings- og kulturkonsulent. 

Der var ikke umiddelbart nyheder fra de øvrige ungdomsskoler på Fyn. 

4. Ikke noget nyt at berette. 

5. Der er inviteret til Årsmøde d. 8. august på Fjeldsted Skov, Store Landevej 92, Ejby. 

6. Vi aftalte at lade den nye bestyrelse i LU-Fyn afgøre om årets sensommerkonference skal udsættes eller aflyses i 

år. 

 

Ref.: Peter 

 

  

  


