KANDIDATLISTE
Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse på landsmødet

Der er ikke kommet nye forslag ind til landsmødet, hvorfor der ikke- som tidligere år - er behov for
at sende revideret dagsorden ud.
Hermed kommer der så udelukkende en kandidatliste til årets bestyrelsesvalg.
Grundet vedtægtsændringen på landsmødet sidste år, der nu muliggør det for suppleanter at stille
op på selve landsmødet, indeholder årets liste således ikke suppleantkandidater. Der er imidlertid
præcedens i foreningen for, at i tilfælde af kampvalg bliver de i første omgang ikke-valgte
kandidater suppleanter i stedet.

Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse 2017.
På Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2017 er der:
 ordinært valg til tre bestyrelsesposter for to år,
 ekstraordinært valg til en bestyrelsespost for et år
 samt valg af op til 3 suppleanter for et år.
Nedenfor er kandidaterne opstillet alfabetisk på de efterfølgende sider findes deres tilmelding til
opstilling.

Indhold
Kandidater til bestyrelsen
 Per Lindegaard Christensen, Leder af uddannelsesrettede initiativer, UngVest- Odense
 Finn Conrad, bestyrelsesformand, Herlev Ungdomsskole
 Hans Mosegaard, ungdomsskoleinspektør, Vejle Ungdomsskole
 Jørgen Sams, opsøgende vejleder, KKU
 Hanne Tjessem, viceleder, Høje-Taastrup Ungdomsskole
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Kandidat til bestyrelsen

Per Lindegaard Christensen, Leder af uddannelsesrettede initiativer, UngVest- Odense
Baggrund:
Har arbejdet over 30 år i ungdomsskolen.
I starten som lærer og leder for almen ungdomsskole og klubber
1993-2014 Leder af Korsløkke Ungdomsskole
2014- Leder af Uddannelsesrettede initiativer, UngVest
Siden 2011 Bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen, det sidste ½ år som næstformand.
Var medlem af Akademirådet for Ny Nordisk Skole 2014-15 og følgegruppen for SOL-projektet
2015-2016.
Med i styregruppen for grejbankerne.
Særlige interesseområder/programerklæring:
Vi skal udvikle og udbrede ungdomsskolens opgave i den åbne skole, vogte over ungdomsskolens
rolle i 10. skoleår og arbejde målrettet for at få ungdomsskolen placeret centralt når
Ekspertgruppens anbefalinger skal realiseres.
Jeg vil gerne være med til at videreudvikle Ungdomsskoleforeningen som en netværksorganisation
både indadtil og udadtil, med stor vægt på interessevaretagelse og videndeling.
Det er vigtigt at Ungdomsskoleforeningen fortsat gør sit ypperste for at skabe maximal positiv
bevågenhed i ministeriet og KL og styrker samspillet med andre organisationer.
Her vil jeg lægge særlig vægt på LU
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Kandidat til bestyrelsen

Finn Conrad, bestyrelsesformand, Herlev Ungdomsskole
Baggrund:
Nuværende bestyrelsesmedlem og ønsker med glæde genvalg
Blev med glæde bestyrelsesmedlem af Ungdomsskoleforeningens bestyrelse i november 2016, og
virker der indtil Landsmødet med valg den 10. maj 2017 og sætter meget stor pris på fortsat at
arbejde aktivt og bidrage til Ungdomsskoleforeningens bestyrelses vigtig resultater med rod i
visionen og mission og samspillet med politiske nøglepersoner, fx ministre med de unge i fokus og
lytte til de unge og skabe tillid og arbejde bedre for muligheder at de kan uddanne sig, også fx til
tekniske skoler.
Har i mere end 16 år arbejdet for Herlev Ungdomsskole, og mere end
11 år som bestyrelsesformand. Tidligere i mere end 10 år erfaring som skolebestyrelsesformand for
Elverhøjen Skole i Herlev (nu skolen for de yngste elever i Herlev Byskole).
Jeg har bag mig to perioders erfaring som kommunalt bestyrelsesmedlem i Herlev
Kommune, og som medlem af Unge- og skoleuddannelsesudvalget, bl.a. som næstformand i fire
år. Jeg har på opfordring sagt ja og er nu genopstillet til KV2017.
Jeg har en nyttig praktisk erfaring fra arbejde med at fremme og undervist på AMU Centre i
Aabenraa og Aalborg i samarbejde med Arbejdsministeriet og virksomheder,
fx Danfoss, Grundfos og andre virksomheder med praktikpladser i Aalborg.
Har som baggrund praktisk erfaring med unge, som dekan ansat på DTU og global erfaring fra
arbejde med unge og uddannelser Melbourne, Australien og i Europa.
- Bæredygtighed, især for Danmark med rod
i Ungdomsskolerne og samspil med seniorer, fx Globale Seniorer, som jeg er bestyrelsesmedlem af
siden starten for ca.4 år siden.
Særlige interesseområder/programerklæring:
Ungdomsskolernes udvikling, herunder at styrke kompetencer inden for dansk, matematik, sprog
og anerkendende kommunikation, med fokus på tekniske skoler,
fx SOSU uddannelser og håndværksfag. Herunder FVU og OBU.
Bæredygtighed og fastholde Paris Klimaaftalen efterfølgende indgået.
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Anbefalere:
 Gøther G. Mathiesen, nuværende inspektør Herlev Ungdomsskole
 Borgmester Thomas Gyldal, Herlev Kommune
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Kandidat til bestyrelsen

Hans Mosegaard, ungdomsskoleinspektør, Vejle Ungdomsskole
Baggrund:
 9 år som lærer i heltidsundervisningen Holstebro Kommunale Ungdomsskole.
 17 år som ungdomsskoleinspektør Vejle Kommunale Ungdomsskole.
 Sidste 11 år bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen
Særlige interesseområder/programerklæring:
Ungdomsskolens profil:
Lokalt er det vigtigt at ungdomsskolen honorerer de krav, som kommunalt fordres. Det gør
ungdomsskolen godt, og på mange forskellige måder. Måske derfor har det været og er stadigt
vanskeligt at definere en fælles ungdomsskole profil. Men det skal gøres, således at
Ungdomsskoleforeningen kan legalisere at stille sig på den platform, hvor den er talerør for
ungdomsskolen som skoleform.
Derfor er det vigtigt, at vi får defineret Ungdomsskolens profil/værdier/arvesølv!
Arbejds-/Opgavedeling mellem LU og Ungdomsskoleforeningen:
Vi skal blive bedre til at støtte op om hinandens arrangementer. Ligeledes synes jeg, at det er tid
til at vi genovervejer arbejds-/opgavedelingen de to organisationer imellem. At vi finder den
arbejds-/opgavedeling, som bedst udnytter hinandens stærke side og gensidigt taler hinanden op.
24B:
Vi skal overveje, om det er klogt med en strudsepolitik. Den beror jo lidt på tilfældet, hvor man i
bedste fald kun kan håbe på heldet! Kan man forestille sig, at der er situationer, hvor det kunne
give mening med en fælles ledelse hvor vi ikke sælger ud af ungdomsskoles værdier hvor
tilbuddene til de unge blev flere og bedre? Fx i en meget lille kommune? I en sammenhæng hvor
de sam-ledede institutioner er institutioner som dækker hele kommunen? Det kan jeg faktisk godt
forestille mig. Vi er der jo for de unges skyld, og ikke vores egen!
Ekspertgruppens arbejde:
Vi kan blive kommunens ene indgang til en ny ungeuddannelse. Jeg tror også, at vi kan blive
koordinerende med de myndighedsopgaver, det også indebærer uden at miste vores frihed.
Ungdomsskoleforeningen skal arbejde for at ungdomsskolen blive en central opgaveløser i den nye
ungeuddannelse.
Anbefaler:
 Keld Mikkelsen Vejle Ungdomsskole
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Kandidat til bestyrelsen

Jørgen Sams, opsøgende vejleder, KKU

Baggrund:
Min baggrund: eg har arbejdet i KKU siden 1986. Jeg startede som lærer i heltidsundervisningen på
KKU Dagkursus. De sidste 27 år har jeg fungeret som vejleder herunder de sidste 12 som
opsøgende vejleder - og medvirket i udviklingen og implementeringen af nye (vejlednings-) tilbud
for ekskluderede eller eksklusionstruede unge:
 Nye Veje
 Det Opsøgende Vejlederteam ( i samarbejde med UU København )
 Ungdomsskolens 8+9. Klasse
 Er fysisk placeret på 11. år i Børne-og familieenheden i SOF i Brønshøj/Husum/Vanløse. Tæt
samarbejde med sagsbehandlere om skoletilbud til udsatte unge
 Trianglen/17+ : Startede i Brønshøj, Husum,Vanøse-distriktet. Et tæt tværsektorielt
samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, socialforvaltningen og jobcentret.
Projektet startede på græsrodsniveau. Succesen er stor, og konceptet er bydækkende fra
januar 2015.
 Særtog til Uddannelse og erhverv: Et projekt i samarbejde mellem socialforvaltningen,
jobcentret og Børne- og Ungdomsforvaltningen, der skal sikre anbragte unge
(foranstaltningsmodtagere ) en god overgang til voksenlivet. Har samme koncept som
Trianglen/17+ og er bydækkende fra januar 2015.
 Fritidsjob med mentor: Et samarbejde mellem Dansk Supermarked, socialforvaltningen og
Børne- og ungdomsforvaltningen. Formålet er at skabe fritidsjob til unge, der ikke selv kan
søge et arbejde og som har behov for mentor. Blev bydækkende i 2014
 PPR+: Et samarbejde mellem PPR, sagsbehandlere i SOF og uu-vejledningen
 SSP+: Tværsektorielt samarbejde mellem SOF, jobcentret og Børne- og
Ungdomsforvaltningen. Målgruppen er unge, kriminelle, der efter løsladelse skal inkluderes
qua uddannelse, arbejde og bolig.
 Vejleder i Den Fri Ungdomsuddannelse
 Ungdomsskolens repræsentant i Fællesrådet for Den Fri Ungdomsuddannelse
 Suppleant i bestyrelsen i KKU
 Unge Hjemløse. Projekt i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, SOF og
jobcentret. 4-årigt forløb startet 2015.
 SSP-Koordinering mhp. bedre overgange fra SSP til SSP+ samt sikring af mere
helhedsorienteret tilgang til de udsatte, kriminelle unge.
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Særlige interesseområder/programerklæring:
 Interessevaretagelse
 Vidensdeling
 Netværksdannelse: det nye koncept for netværksmøder videreudvikles
 Ungdomsskolen som en naturlig og væsentlig samarbejdspartner ifm. reformen af
folkeskolen
 Ungdomsskolen som en naturlig og væsentlig samarbejdspartner ift. anbefalingsområder i
? Hvordan
placerer ungdomsskolen sig ift. de tre linjer i Den Forberedende Uddannelse, almen-,
erhvervs- og produktionsskolelinjen?
 Bladet Ungdomsskolen: skal det fastholdes i sit nuværende koncept eller skal vi fx ændre
Anbefalere
 Ungdomsskolechef Kim Brynaa, KKU
 Udviklings- og souschef Frank T. Størup, KKU
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Kandidat til bestyrelsen

Hanne Tjessem, viceleder med ansvar for almenundervisningen,
Høje-Taastrup Ungdomsskole
Baggrund:
 2008-2014: Koordinator i Ungfredensborg
 2014-2016: Viceungdomsskoleleder i Ungfredensborg
 2016 dd: Viceungdomsskoleleder i Høje-Taastrup Ungdomsskole
 2017: Diplom i ledelse
Særlige interesseområder/programerklæring:
1. Almenundervisningen: I Ungdomsskoleforeningens store fokus på intensive læringsforløb
og andet, der har mere direkte med uddannelsesområdet at gøre, vil jeg være en stemme
for alle, der interesserer sig for almenundervisningen og den frivillige dannelse.
2. Medarbejdere: Hvordan giver vi gode tilbud til og engagerer medarbejderne, så det ikke
hovedsageligt er lederne, der gør brug af foreningen?
3. Ungeinvolvering: Jeg vil medbringe de unges perspektiv på tiltag, der vedrører dem.
4. Ekstern kommunikation og branding: Vi har fra flere kanter, senest fra KL, hørt at vi skal
ave for Ungdomsskoleforeningen.
5. Intern kommunikation, netværk og kompetenceudvikling: Hvordan kan vi styrke dialog
og debat blan
med henblik på at få flere stemmer i spil, og dermed også bidrage til netværksarbejdet og
kompetenceudvikling? Desuden vil jeg også gerne bidrage til kvalificeringen af netværk og
kompetenceudvikling generelt i Ungdomsskoleforeningens regi.
6. Samarbejde og koordination med LU og Ungdomsringen: Hvordan undgår vi at
konkurrere om fælles medlemmers opmærksomhed og prioritering, men i stedet skabe
synergieffekt og supplere hinanden på en velovervejet måde?
7. Hele landet: Jeg ser ikke mig selv som repræsentant for mit geografiske område,
hovedstadsområdet. Har tværtimod godt netværk i hele landet.
8. Ydmyghed og egen læring: Som relativt ny leder har jeg masser at lære om hele
ungdomsskoleområdet og ser en bestyrelsespost i Ungdomsskoleforeningen som en genvej
til en masse viden, netværk og inspiration.
Anbefalere
 Bl.a. ang. pkt. 2:
Nadia Faber, koordinator i Ungfredensborg
Mads Pierre Bruus, underviser i bl.a. Høje-Taastrup Ungdomsskole
 Bl.a. ang. pkt. 3:
Christina Hedegaard Jensen, ungerepræsentant i Høje-Taastrup Ungdomsskoles bestyrelse
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 Bl.a. ang. pkt. 6:
Per Nielsen, formand for LU og leder af Ungfredensborg
Thomas F. Bruun, næstformand i Ungdomsringen og leder af Ung Egedal
 Bl.a. ang. pkt. 7:
Pernille Refstrup, viceleder i UngiAarhus Vest
Thomas Rørholm Poulsen, viceleder i Struer Ungdomsskole
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Ungdomsskoleforeningen Lumbyvej 19 D* 5000 Odense C
www.ungdomsskoleforeningen.dk
*Fra 1. maj indtil da: Rugårdsvej 9 B

11

