
Referat af bestyrelsesmøde i LU-Fyn 19.08.2019, kl. 15 -17 i Nordfyns Ungdomsskole 
 
Til stede: Kurt, Line, Morten, Tina og Peter 
Ref.: Peter 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat 
2. Studietur 
3. Nyt fra kommunerne 
4. Nyt fra Ungdomsskoleforeningen 
5. Nyt fra hovedstyrelsen 
6. FGU – hvordan er den opstartet i kommunerne - og har USK nogen ” aktier” i den? 

 
Dette nåede vi ikke sidst: 

• Forventningsafstemning til bestyrelsens arbejde 

• En begyndende drøftelse om LU – FYN, som selvstændig kreds. 

 
Ad 1. Godkendt 
 
Ad 2. Alle er klar og glæder sig. ☺ 
 
Ad 3. Assens: Valgfagssamarbejde for ca. 100 elever. Ungdomsskolen skal som udgangspunkt spare 1 mil. pr. 1. jan. 
Ungdomshuset har haft kontakt til mange 10. klasser. 
Nyborg: Pt. 19 elever i heltidsundervisningen. STU har ansat 5 nye lærere og rummer her og nu 53 elever. 
Kurt orienterede om diverse lønforhandlinger og omorganiseringer fra kommunerne. 
Nordfyn: Startet heltidsundervisningstilbud op. Pt. 6 af 14 pladser er er besat. 
Odense: Personaledag med oplæg fra Randers Ungdomsskole, Finn og Troels. Erik Ravn har valgt at gå på pension og 
holder afskedsreception d. 16. september kl. 14 på NBA210. 
Vi starter fritidsundervisning op i uge 35 og valgfag i uge 40. Valgfagssamarbejdet er stadig relevant for mange 
folkeskoler i Odense. I dagene d. 29. og 30. august afholdes Festival for Fremtiden på Østre Plads (ved Halmhuset), med 
ca. 2.000 forhåndstilmeldte skoleelever. Herefter står den på Skibhusfestival, Fjordager i farver, Fjordens Dag mm. i 
ugerne derefter.  
  
Kurt opfordrer endnu engang 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.  
 
Ad 5. Bestyrelsen har konstitueret sig. Den nye bestyrelse lægger ud med at afholde et ”12/12-møde”. 
 
Ad 6. Nyborg har i skrivende stund indskrevet 130 elever, men udfordringer med at finde en egnet lokalitet. 
 
Evt.: LU-Fyns næste kulturarrangement afholdes i Svendborg torsdag d. 24. oktober, hvor vi efter en hyggelig middag 
skal på Harders og høre Lydmor. Reservér datoen nu og så vil der snarest muligt komme en invitation ud til alle med 
tider og navn på restaurant. ☺   
 
 


