(revideret udgave)
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017,
Ungdomsskoleforeningen, Odense
Til stede: Lars Buchholt Kristensen, Per Lindegaard Christensen, Lise Zaar,
Hanne Tjessem, Hans Mosegård.
Afbud fra Jørgen Sams og Mikkel Brander
Bestyrelsen tog en kort præsentationsrunde mens man ventede på at mødet
indledtes.
ad 1 Meddelelser
Mødedatoer tages under punkt 9
ad 2 Formalia
• Godkendelse af dagsorden og referat
o Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger
•

Konstituering. Følgende blev enstemmigt valgt til nedenstående
tillidsposter:
o Næstformand: Per Lindegaard Christensen
o Kasserer: Jørgen Sams valgt in absentia, Han havde forud
tilkendegivet sin interesse for at fortsætte

•

Forretningsorden
o EBP introducerede den nuværende forretningsorden
o Bestyrelsen drøftede forretningsordenen
▪ Hans Mosegaard fremhævede, at sekretariatet i høj grad
understøtter bestyrelsen ved proaktivt at igangsætte
arbejde/projekter og informere om disse.
▪ LBK ønsker netop, at sekretariatet kan spille bestyrelsen god.
▪ Bestyrelsen godkendte og underskrev fungerende
forretningsorden for en ny periode.

Ad 3 Early Warning
• Politisk arbejde
o Orientering og debat om indsatser vedr. Forberedende
Grunduddannelse (FGU)
▪ LBK opsummerede på status på møder og input til
forhandlinger om forberedende grunduddannelse.
▪ Sekretariatet arbejder på at afholde fyraftensmøder, der kan
informere om en aftale, når den er faldet på plads.

Lise Zaar foreslog en udmelding om status på forløbet til
medlemsskolerne inden sommerferien. Kan medlemsskolerne
inddrages? Hvad gør de? Udmelding drøftes under
kommunikation, pkt 5.
▪ Bestyrelsen drøftede videre tiltag fra foreningen omkring
FGU.
• Per deltager i en debat på Folkemødet med bl.a.
Uddannelsesforbundet og Produktionsskoleforeningen.
Per Christensen vil taler til fordel for en kommunal
løsning, men ønsker ikke en bloktilskuds-finansiering.
o Ministersvar omkring § 24 B
▪ Bestyrelsen drøftede desuden udmeldingen til LU, udsendt
pr. mail fredag.
▪ Der er enighed i bestyrelsen om, at opgavefordelingen
mellem Ungdomsskoleforeningen og LU er rigtig.
Ungdomsskoleforeningen taler de unges og skoleformens
sag.
▪

Ad 4 Landsmøde 2017 – opfølgning
• Ønsker og signaler fra medlemmer
o ’Forslag’ fra Frank Størup omkring at hæve kontingentet med ca
600.000, for at styrke kommunikationen.
▪ Bestyrelsen drøfter det på bestyrelsesmødet efter
sommerferien, med indstilling fra sekretariatet.
• De kærlige postkort – evaluering af formatet
o Solgte ikke mange billetter, men det fungerede godt på mødet.
o Dejligt med input udefra.
o Tre temaer, som bestyrelsen ønsker at drøfte på kommende møder
eller et seminar:
▪ Trine_ DFS – Hvordan sætter vi dannelsen i spil i
ungdomsskolen?
▪ Marianne – produktionsskolerne: Værkstedsundervisningen
som en del af læringen.
▪ Troels - Efterskoleforeningen: Hvordan bliver vi en del af
familien Danmarks hverdag?
• Bestyrelsen fortsætter snakken lokalt omkring, hvordan man kan få flere
deltagere til Landsmødet.
o Forslag fra Lise Zaar: bør/kan landsmødet ligge i sammenhæng
med LU, for at få flere skoler med? Hvad er vores mål om antal
deltagere?
• Forslag om at ændre dato for Landsmødet 2018 (2. maj er første dag for
de skriftlige prøver)
o 8. Maj er ny mødedato – med bestyrelses-formøde d. 7. Maj.
Ad 5 Kommunikation/information

•
•

•

Hanne indledte punktet: Synes det er vigtigt at sikre en hurtigere
dialog mellem medarbejdere i ungdomsskolen. Kan det gøres mere
digitalt?
Forslag om yderligere info om bestyrelsesmedlemmerne på
hjemmesiden: Kontaktinfo på hvert medlem og evt. kort om
mærkesager/interesseområder.
o Kan gøre det nemmere for medlemmerne at henvende sig til
de rigtige, hvis de har spørgsmål eller forslag.
o Bestyrelsen besluttede at stilling, skole, særlige
interesseområder og erfaringer præsenteres kort.
Magasinet Ungdomsskolen – drøftelse af nuværende form og
muligheder for udvikling jfr. økonomi og ytringer på landsmødet
o EBP pointerede, at den trykte udgave har en funktion i
forhold til kommunale chefer, folketingsmedlemmer, KL og
andre organisationer, der får det gratis tilsendt.
o Kunne det laves sjældnere og evt. som temanumre, der
bedre kan fange eksterne.
o På bestyrelsesseminaret drøftes kommunikationen til bunds,
med oplæg og input udefra.

Ad 6 Generelt om kompetenceudvikling og netværk for medlemmer.
• EBP orienterede om status på netværk; herunder netværkenes dynamik
med at starte med stor interesse og derefter opleve dalende intensitet.
o Almennetværket: gentænkt til 12. juni
▪ Der var begrænset antal tilmeldte og bestyrelsen drøftede
mulige årsager hertil.
▪ Sekretariatet fortsætter arbejdet med at revitalisere
netværket med udgangspunkt i de inputs, der kom på
seneste netværksmøder i Ringsted 7. marts og Skanderborg
9. marts i år – samt bestyrelsens input fra dette møde.
o Sekretærnetværket: nyt tiltag, der i høj grad virker
• Forslag om kursus for nye ansatte i ungdomsskoler.
o Forslaget blev drøftet, men der fokuseres på øvrige
netværksaktiviteter pt.
Ad 7 Status på og planer for samarbejdet med LU og Ungdomsringen.
• LBK og Simon Kollerup (formand Ungdomsringen) holder to møder årligt.
• LU er der god dialog med. Vil gerne samarbejde om bl.a uddannelse.
o Det blev besluttet at invitere til et samarbejdsmøde med LU
snarest muligt.
• Afledt af diskussionen under punkt 6 diskuterede bestyrelsen om
Uddannelsesforbundet kan bruges mere i forhold til netværk.
o Der er et tilbud om, at forbundet vil dække udgifter for undervisere
ifm. udvalgte aktiviteter. Der holdes dialog med Jan Andreasen
omkring dette.

•

o Enighed om at det er vigtigt at prioritere et stærkere samarbejde
med disse.
Bestyrelsen drøftede om der kan gøres tiltag, der gør det nemmere for
medarbejdere og ledere i ungdomsskolerne, at danne sig overblik over
kompetencefordelingen foreningerne imellem.
o Formandsskabet vil løbende tage det med på møder med UR og
LU.
o PC: Når der laves arrangementer i samarbejde bliver samarbejdet
generelt styrket.

Ad 8 Økonomi
• EBP orienterede kort, på baggrund af forklædet.
• Forventninger er, at økonomien udvikler sig som beskrevet på
landsmødet.
Ad 9 Nyt fra foreningen og sekretariat
• Flytteprocessen
• Læringslokomotiv – orientering
o MST orienterede om status. Se i øvrigt notat fra HK.
• DUSK-net
o EBP orienterede om status og muligheder for evt. samarbejde
med andre organisationer om dette.
• Efterårskonference - d. 31. oktober
Ad 10 Evt.
• Sekretariatet udsender en Doodle om nye mødedatoer, da foreslåede
ikke duede
• Bestyrelsesseminar: ultimo august/primo september – ikke en tirsdag
o Mission-vision gennemgåes sammen med kommunikationen
• Husk 75 års dagen

