Til Ungdomsskolerne

Forum100%
Ungdomsskoleforeningen har som bekendt en strategi om, at vi som skoleform skal spille en
større og mere aktiv rolle i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
Et af midlerne hertil er et udbygget samarbejde med andre relevante aktører, der virker i
dette felt. Det gælder andre skoleformer (erhvervsskoler, VUC, produktionsskoler m.fl.), med
vejledningen og UU samt med forskningsinstitutioner af forskellig art.
Bestyrelsen for Ungdomsskoleforening anbefaler derfor medlemskab af Forum100%, fordi
det understøtter foreningens og skolernes mål om at blive bindeled mellem grundskole og
ungdomsuddannelserne.
Forum100% er en tværinstitutionel og uafhængig, non profit organisation, der har
administrativt og kontormæssigt fællesskab med Ungdomsskoleforeningen. Dette fælleskab
har en lang række fordele, som kan give synergi for skoleformen og begge foreninger.
Forum100% arbejder for, at alle unge kan få den uddannelse, der matcher deres evner og
forventninger til gavn for den enkelte og samfundet.
Mere uddybet er formålet med Forum 100% at:
• Skabe debat om og udveksling af viden om faglig og pædagogisk indhold i
ungdomsuddannelserne
• Udvikle ny viden om læring i ungdomsuddannelserne
• Skabe tæt kontakt mellem ungdomsuddannelserne, forskning og erhvervslivet
Udgangspunktet for foreningen er, at det er et meget stort problem for samfundet og den
enkelte, at mange ikke får uddannelse, eller at de bliver marginaliserede på anden vis.
Kvaliteten – det faglige og pædagogiske indhold i uddannelserne – bør komme i første række.
Tidligere aktiviteter
De tidligere aktiviteter består af forskningsprojekter, konferencer og kurser om:
• Drenge og pigers læringsformer
• Unge og naturvidenskab (sammen med Københavns Universitet)
• Hash som pædagogisk og fagligt problem
• Ledelse og it
• Køn og læring i ungdomsuddannelserne
• Ledelse i praksis (hold 20 er lige begyndt med 23 deltagere)
• Konference om Læring i ungdomsuddannelserne
Nuværende og nye aktiviteter
• Karaktergivning i ungdomsuddannelserne med 13 skoler som deltagere
• Hash-projekt med støtte fra Sundhedsstyrelsen (afslutningskonference den 15.
november 2017)
• Ledelse i praksis hold 21 begynder i efteråret med revideret indhold og nye
undervisere (Ungdomsskoleledere er meget velkommen)
• Ensomhed i ungdomsuddannelserne (flere uddannelsesinstitutioner har ønsket at
deltage).
• Karrierelæring i ungdomsuddannelserne (sammen med Via University College)
• Konference den 17. april 2018 om Unge og sårbarhed (Per Schultz Jørgensen er en af
oplægsholderne)

Medlemmer
Forum100%´s medlemmer er ungdomsskoler, gymnasier, erhvervsskoler, vuc, uu-centre,
produktionsskoler og faglige organisationer inden for ungdomsområdet. Hertil kommer
forskningsinstitutioner af forskellig art.
Medlemskab
Ikke alene har vi et administrativt fællesskab, men også et formål, der på mange måder
bedre kan nås, når vi støtter hinanden. Forum 100% er en lille forening og vi håber, at I som
ungdomsskole vil gå ind arbejdet med at udføre vores formål.
Fordele
Medlemsfordelene er deltagelse i projekter, lavere pris for deltagelse i kurset Ledelse i
praksis og konferencer. Vi opfordrer jer til at melde jer ind i Forum100%, og I har mulighed
for at påvirke foreningens initiativer og linje samt gøre jeres indflydelse gældende i forhold til
bestyrelsen. I kan ligeledes forslå projekter og deltage i projekter.
Der er mulighed for at kandidere til og blive valgt ind i bestyrelsen. Ligeledes med mulighed
for at foreslå projekter og initiativer, der både støtter ungdomsskolerne og samtidig støtter
ungdomsuddannelserne, og på den måde bliver bindeled mellem grundskole og
ungdomsuddannelserne.
Vi kan tilbyde jer en introduktionspris for resten af 2017 på kr. 2.500. Herefter følger de
normale satser for medlemskab, hvor kontingentet afhænger af skolernes antal elever.
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 26. september 2017. Generalforsamlingen
foregår på Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, 5000 Odense C. Sidste frist for
opstilling af kandidater til bestyrelsen er den 15. august 2017. Vi ser frem til at se jer.
For yderligere information:
Kontakt leder Jørgen Lørvig Jensen på mail: jlj@forum100.dk eller telefon 40369953. Se
hjemmesiden: www.forum100.dk.
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