Odense, d. 3. april 2017

Indkaldelse til

Ungdomsskoleforeningens Landsmøde 2017
Hermed inviteres til landsmøde i Ungdomsskoleforeningen
-og efterfølgende indvielsesreception for vores nye kontor.
Onsdag d. 10. maj 2017 kl.

10.00 på

Odin Havnepark – Mødecenter Fabrikken – Lumbyvej 17 F, 5000
Odense C
Program
Kl. 9.30
Kl. 10.00
Kl. 10.05
Kl. 11.00

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

12.00
13.00
13.10
15.00

for dagen:
Der åbnes for kaffe, te og brød
Morgensang
Landsmødet åbnes
Kærlige, kritiske postkort fra gode venner
Postkort fra:
 Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd
 Axel Hoppe, Produktionsskoleforeningen
 Troels Boring, Efterskoleforeningen
(formelt set landsmødet suspendes i tiden)
Frokost
Kåring af Årets ildsjæl 2017
Landsmødet genåbnes
Indvielsesreception - Lumbyvej 19 D
– lidt godt til ganen og lidt musikalsk underholdning
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Dagsorden:
Landsmødets åbning
1. Valg af dirigent og sekretærer
2. Godkendelse af beretning
 Ungdomsskoleforeningens Årsskrift 2016
3. Godkendelse af årsregnskab og det af bestyrelsen vedtagne budget
 Ungdomsskoleforeningens Årsregnskab 2016 inkl. bestyrelsens budget
for 2017
4. Indkomne forslag til drøftelse og afstemning
 Pt. ingen
5. Godkendelse af fremtidig virksomhed
 Bestyrelsens forslag til Fremtidig virksomhed
6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (dvs. 2018)
7. Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse jvf. stk. 6 og 7 i
vedtægterne
 Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år
 Ekstraordinært valg af 1 bestyrelsesmedlem for et år
- samt suppleanter for 1 år
8. Valg af 2 kritiske revisorer og suppleanter herfor
9. Eventuelt

Indkomne forslag

Pt. ingen forslag
Frist for indsendelse af forslag fra medlemmer: d. 19. april 2017
– på ung@usf.dk
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Fremtidig virksomhed
Fremtidig virksomhed - som fremstillet her - er ikke en udtømmende oversigt
over alle aktiviteter i foreningen frem til næste landsmøde. Bestyrelse og
sekretariat har erfaringer for, at det er nødvendigt med rum til at forfølge nye
muligheder, reagere på opståede situationer og i det hele taget kontinuerligt
tage bestik af en evigt foranderlig omverden.
Det ændrer dog ikke på, at bestyrelsen følger foreningens overordnede strategi
og de tre ben, den hviler på:
 Interessevaretagelse
 Viden og udvikling
 Netværk
samt arbejder målrettet på at skabe synergier herimellem.
Nogle af de beskrevne aktiviteter er eksternt finansieret og dermed ting
foreningen allerede har forpligtet sig til at gennemføre. Det gælder fx
dokumentationsdelen, som Undervisningsministeriet har bestilt og
Læringslokomotivet finansieret gennem Egmont Fonden.
Interessevaretagelse
Foråret 2017 byder på nogle markante udspil på unge- og
uddannelsesområdet, der også vil få betydning for ungdomsskolerne, om end
indirekte. Det drejer sig om fx:
 Udvalget om bedre veje til en ungdomsuddannelse (populært Stefan
Hermann-udvalget) (er kommet)
 Regeringens udspil i forbindelse hermed (afventes pt.)
 KLs ungeudspil: Alle unge skal med (er kommet)
 KLs udspil om ungdomsuddannelser (afventes pt.)
 DEA undersøgelse af forberedende tilbud
Ungdomsskoleforeningen er i fuld gang med at indgå i dialoger med politikere,
embedsmænd og andre interessevaretagende organisationer – samt ikke
mindst formidle de forslag, der fremkommer og iværksætte en debat internt i
skoleformen. Dette gøres i netværk og blad – som to af foreningen løbende
aktiviteter. Desuden arbejdes der pt. på i løbet af april at arrangere en høring
om nogle af temaerne på Christiansborg, i samarbejde med andre
organisationer.
Derudover deltager Ungdomsskoleforeningen i en række fora omhandlende
unge, uddannelse og ungdomsskoler. Som fx Ungdomsskolernes Kontaktudvalg
(som Ungdomsskoleforeningen fungerer som sekretariat for); CeFU, Dansk
Folkeoplysningssamråd, og Forum 100 %, hvor foreningen er repræsenteret på
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bestyrelsesplan; partnerskab i DEA og endelig en task-force om 10. kl.
sammen med Landsforeningen af 10. kl.-skoler og Efterskoleforeningen.
Derudover vil foreningen løbende dyrke og skabe kontakter til et bredt
spektrum af politikere og embedsmænd.
Forum 100 %
Ungdomsskoleforeningen har indgået et bofællesskab med foreningen Forum
100 %, som arbejder for at alle unge får bedre mulighed for at gennemføre en
uddannelse, som passer til dem – et formål der i høj grad ligger i forlængelse
af ungdomsskolernes virke. Målet på sigt er, at lave aktiviteter, indgå i
forskningsprojekter samt andre indsatser i samarbejde.

Læringslokomotivet
Læringslokomotivet er et tre-årigt landsdækkende udrulningsprojekt støttet af
Egmont Fonden og gennemføres i samarbejde med de kommunale
ungdomsskoler og Ungdomsskoleforeningen. Projektet afvikles lokalt i et
forpligtende fællesskab mellem ungdomsskolerne og folkeskolerne, og efter
projektets første 2 år skal det være levedygtigt gennem egenfinansiering ude i
kommunerne.
I september måned 2017 afvikler de 12 førstegenerationsskoler deres camps.
Campforløbet består af intensiv undervisning i dansk og matematik, samt
udvikling af personlige og sociale kompetencer med undervisning og aktiviteter
hver dag fra morgen til aften, hvilket giver de unge mulighed for fordybelse og
koncentration. Campforløben afvikles i 4 modeller: enter 3 eller 4 ugers forløb
med eller uden internat.
Deltagende unge vil være koblet til deres folkeskoleklasse via en
makkerordning og med en kontaktlærer mens de er på campen. En
kontaktlærer har efterfølgende samtaler med eleven, der skal medvirke til, at
effekten af det intensive læringsforløb fastholdes gennem resten af
skoleforløbet.
Gennem forår-sommer er gået en forberedelsesfase med workshops,
orienterings- og statusmøder mv. på nationalt plan såvel som på lokalt. Fra
april begynder- i samarbejde med Metropol - tre uddannelsesforløb for
campmedarbejdere, der løber hen i august måned. Lokale visitationsudvalg
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påbegynder visitationsprocessen i maj. Epinion vil evaluere forløbene og
deltager i midtvejsevalueringen i november.
Til og med afviklingen af de første camps vil bladet Ungdomsskolen være den
primære formidlingskilde. Efter midtvejsevalueringen i november vil en mere
konkret formidling blive rettet mod øvrige ungdomsskoler.
Netværk
I regi af Ungdomsskoleforeningen fungerer pt. flg. netværk








Almen netværk
HU/10. kl. - netværk
Ungdomsskoleklubnetværk
Storby-netværk
Flygtningenetværk
Sekretærnetværk
Netværk - Intensiv læring

Netværkene fungerer forskelligt og intensiviteten i deres mødefrekvens
varierer – ligesom indholdet er forskelligt fra netværk til netværk. Derfor er
behovet for facilitering fra Ungdomsskoleforeningen også forskelligt.
I 2016 var nogle af netværkene lidt nødlidende – hvorfor foreningen efter
medlemsopfordringer her i 2017 har valgt at eksperimenter lidt med
netværksformen – især dog de ”gamle” netværk. Forsøgsvis laver vi fælles
netværksdage i hhv. øst og vest i Danmark – hvor en del af dagen foregår i
samlet med mulighed for nogle større navne på dagsordenen. Den anden del af
dagen foregår i de enkelte netværk – ideelt set med et tema der knytter an til
det fælles tema. Når året af slut evalueres om dette fremadrettet vil være en
måde at organisere netværk på. Et netværk har allerede udtrykt andre ønsker,
som sekretariatet arbejder på at implementere.
Doku:SEN – nu med et tredie spor
Dokumentation af ungdomsskolernes indsats – via Statstik, Evaluering
og Narrativer
På baggrunden af de erfaringer sekretariatet har gjort sig vedr.
dokumentationsarbejdet – udvides Doku:SEN-indsatsen med et ekstra spor:
formidlingsporet – mens evaluerings-narrativ-sporet gøres mere brugervenligt.
Statistiksporet fortsætter det målrettede arbejde med at få indsamlet og
nyttiggjort data om ungdomsskolers indsatser og resultater. Derfor vil de
lokale statistikcamps igen blive udbudt i efteråret og målet er at endnu flere
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ungdomsskoler benytter sig af tilbuddet om at lave indberetningen over en
dag.
Foreningen vil udvikle en mere operationel og for ungdomsskoler
overkommelig model med lettere tilgængelige metoder og værktøjer for
evaluering og narrativer. Disse vil blive samlet i et idékatalog – sandsynligvis
web-baseret og blive præsenteret på korte 1 dags workshops, som bliver åbne
for alle ungdomsskoler og ikke alene en gruppe af skoler, som indgår i et
samlet forløb. Endelige form ikke fastlagt – det kan blive selvstændige
temadage, eller i.f.m. andre arrangementer som fx statistikcamps,
netværksmøder eller hvor det giver bedst mening for interesserede
ungdomsskoler.
Det tredje spor vil arbejde for en optimering af formidling og anvendelse af
viden og data. Den nuværende metode og skema for indberetning af
ungdomsskolestatistikken har været anvendt i tre skoleår, hvilket giver en
datamængde, der er værd at analysere mere på. Ungdomsskoleforeningen
arbejder på at lave en bedre formidling – herunder en egentlig
statistikpublikation, der viser tendenser fra dataindsamling og først og
fremmest gør den operationel for ungdomsskoler.
Andre aktiviteter planlagt:
 Sekretærkursus (planlagt til november)
 Knallertkursus (forventes i september el. oktober)
 Efterårskonference (forventes i oktober el. november – tema ikke
fastlagt pt.)
 Deltagelse på Folkemødet Bornholm, men med en mindre delegation og
som bidragsyder i andres arrangementer (juni)
 Undersøger pt. mulighed for samarbejder omkring Ungdommens
Folkemøde (afholdes september)
 Hjemmeside, nyhedsmail og facebook
 Ungdomsskoleblad (10 gange over året)
 Sekretariatsassistance for DUSK-net
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Forslag til kontingent for 2018

Bestyrelsen foreslår en omkostningsbestemt justering af kontingentet i 2018
med 2 %.
Benyttede kontingentfordelingsmodel:
Den nye model for fordelingen af kontingentet, vedtaget af landsmødet 2016. I
modellen udregnes en fordelingsnøgle bestående af:
 Max. 50 % udgøres af antallet af 14- 17-årige i kommunen, fordelt i 7
intervaller efter antal unge (objektivt grundkontingent)
 Ca. 25 % udgøres af antal 10 – 25-årige i kommunen (objektivt parameter)
 Ca.25 % udgøres af CPR-elevtal (aktivitetsparameter)
Obs.: Når der opereres med max- og ca.-grænser, skyldes det regnetekniske årsager. Det objektive
grundkontingent skal skabe stabilitet i kontingentet for den enkelte medlemsskole, idet antal unge i en
given kommune ikke giver pludselige udsving. Ved senere justeringer vil der rent regneteknisk kunne
forekomme afrundinger, der gør, at fordelingen ikke nøjagtigt ender på 50-25-25, men tæt på. Derfor
må vi i formuleringen tage dette forbehold.
Modellen blev vedtaget på landsmødet 2016.

Information om valg til Ungdomsskoleforeningens
bestyrelse efter gældende vedtægter
Opstilling til valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse kræver iflg.
vedtægternes § 6 stk. 4 skriftlig forhåndstilmelding senest tre uger før
landsmødet.
I år vil det sige senest d. 19. april 2017.
Der findes en tilmeldingsblanket på www.ungdomsskoleforeningen.dk på
forsiden, som skal udfyldes og mailes til sekretariatet sammen med et foto af
kandidaten. Senest en uge før landsmødet udsendes en valgliste, som bliver
mailet til medlemsskoler og offentliggjort på foreningens hjemmeside.
På blanketten har kandidaten mulighed for at præsentere sig selv nærmere og
evt. lave en programerklæring om, hvad kandidaten vil arbejde for i
bestyrelsen og samt angive anbefalere, hvis det ønskes. Alle
medarbejderkategorier, bestyrelsesmedlemmer m.fl. fra medlemsskoler, der
ikke er i kontingentmæssig restance, kan stille op.
Som noget nyt fra i år vil der være mulighed for at stille op som
suppleant uden forudgående tilmelding, men på selve landsmødet.
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På Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2017 skal der vælges:


3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år



1 bestyrelsesmedlem for ét år (ekstraordinært fordi, foreningen har
måttet indkalde en suppleant)



Op til 3 suppleanter for et år

FAKTABOX BESTYRELSESARBEJDET I UNGDOMSSKOLEFORENINGEN:


Det indebærer aktiv deltagelse i 5-7 bestyrelsesmøder om året (med forberedelse og evt.
efterbehandling)



Det er ønskværdigt, om du har tid og overskud til evt. at engagere dig i 2-4 tema- og/eller
netværksmøder om året



Der er ikke krav om nogen bestemt faglig eller uddannelsesmæssig baggrund – men lyst og
interesse for at arbejde med ungdomsskolens sag



Du skal have en klar tilknytning til en medlemsungdomsskole som fx leder, medarbejder,
bestyrelsesmedlem eller andet



Du modtager ikke bestyrelseshonorar, men som menigt bestyrelsesmedlem modtager man pr.
bestyrelsesmøde en fraværsgodtgørelse (pt. kr. 500,-) og får dækket transportomkostninger
efter Statens regler.

Vel mødt d. 10. maj

Ungdomsskoleforeningen
Rugårdsvej 9 B
Lumbyvej 19 D (fra 1. maj ’17)
5000 Odense C
Tlf.: 66 149 149
e-mail: ung@ungdomsskoleforeningen.dk
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