Referat af møde i Fælles Forum i Vejle d. 2. februar, 2016.
Deltagere:
Børkop: Birte G, Inge H, Torben M
Egtved: Anna P, Kent J
Give: Helga V.F, Minna K, Anita F, Knud M
Jelling: Fritse M, Dorrit J, Gudrun M, Nis B, Arne A, Margit H
Vejle: Knud H, Kasper L

Dagsorden:
1. Velkomst og sang
2. Forsikring for frivillige/ansatte v. Dennis Ludvigsen
Punktet udgår – afbud fra DL
Anita og Nis har indhentet materiale, som vil blive udsendt snarest muligt.
3. Status for trivselsgrupper v. Susie Kierkegaard
Susie har fra 1. marts 2015 været ansat i et toårigt projekt om børns trivsel i
Vejle Kommunes skoler.
(Se i øvrigt om trivselsgruppeprojektet i bilag t. FF-møde d. 1.9.2015)
Inspiration til igangsætning kommer fra Silkeborg. Desuden er der indsamlet
materiale, ideer og støtte fra mange forskellige sider.
Fra begyndelsen var 11 skoler interesserede, men 10 faldt fra i forbindelse med
skolereform og arbejdstidsomlægning.
Susie søgte og fik 1 mill. kr. fra Vejle Kommunes puljemidler til ”Åbne Skoler”.
Med hjælp af midler fra A.P.Møller fonden( 400.000 kr. i 2 år), samt fra Statens
Uddannelsespulje (41.000 kr.) er det lykkedes at få projektet sat godt i gang.
De 10 interesserede skoler fik hver et beløb på 30.000 kr. fra kommunen, 1 skole
betaler selv.
Susie har fundet frivillige og ansatte (lærere, pædagoger), som ville være med i
projektet.
Der fungerer nu 15 grupper på 11 skoler for i alt 108 børn.
Til hver gruppe er knyttet en frivillig og en ansat.
Alle har deltaget i kurser og har indgået bindende aftaler.
Susie har talt med A.P.Møller-fonden om ret til ændring i brug af midler til
supervision og evaluering. Det er problemfrit.
Et positivt og inspirerende oplæg om et meget aktuelt projekt.
4. Godkendelse af referat fra 1. december 2015. Godkendt.

5. Orientering fra centrene.
Børkop har haft besøg af dement borger. Vedkommende bliver aggressiv, fordi
hans problem ikke kan afhjælpes af frivilligcentret.
Frivilligcentret kontakter aktivitetscentret, som har henvist ham, samt
demenskonsulenten, som må være den rette til at hjælpe.
Telefontjenesten har nu 13 kontakter.
Jelling holder årsmøde d. 8. marts, hvor Gitte Frederiksen kommer og taler om
Vejle Kommunes fremtidige frivilligpolitik.
Egtved, Give og Vejle: Se vedlagte bilag
6. Eventuelt
Næste møde afholdes tirsdag d. 3. maj i Børkop.
Her deltager ny daglig leder af Foreningernes Hus

Jelling, d. 3. februar, 2016
Referent: Gudrun Møller

