Odense, d. 10. april 2018

Indkaldelse til

Ungdomsskoleforeningens Landsmøde 2018
Hermed inviteres til landsmøde i Ungdomsskoleforeningen:
Onsdag d. 9. maj 2018 kl. 10.00
i Odin Havnepark – Mødecenter Fabrikken,
Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C
Program
Kl. 9.30
Kl. 10.00
Kl. 10.05
Kl. 10.20
Kl. 11.15

Kl. 12.30
Kl. 13.15
Kl. 13.30
Kl. 16.00

for dagen:
Der åbnes for kaffe, te og brød
Velkommen og morgensang
Årets Ildsjæl 2018
Landsmødet åbnes – del I
Fagligt break:
Motivation af ungdomsskolernes frivillige medarbejdere
• v. Andreas Nyrop Hjort, Ungdommens Røde Kors
(landsmødet suspendes formelt set)
Frokost
Dagens sang
Landsmødet genåbnes – del II
(Kaffepause indlagt)
Forventet afslutning
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Dagsorden:
Landsmødets åbning
1. Valg af dirigent og sekretærer
2. Godkendelse af beretning
• Ungdomsskoleforeningens Årsskrift 2017
3. Godkendelse af årsregnskab og det af bestyrelsen vedtagne budget
• Ungdomsskoleforeningens Årsregnskab 2017 inkl. bestyrelsens budget
for 2018
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. 2019)
7. Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse jvf. stk. 6 og 7 i
vedtægterne
• Ordinært valg af formand for bestyrelsen
• Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år
- samt op til 3 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. 18. april 2018
– på ung@usf.dk
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Fremtidig virksomhed
Nedenstående beskrivelse af Ungdomsskoleforeningens fremtidige virksomhed må
ikke forstås som en udtømmende liste over aktiviteter og produkter fra foreningen og
sekretariat i 2018. Det er nødvendigt med indbygget elastik til at reagere på opståede
situationer og løbende tilpasning af indsatser og aktiviteter i en omverden i konstant
bevægelse, såvel når det gælder aktion på politiske tiltag, som når det handler om
medlemsønsker og -behov.
Nogle af de beskrevne aktiviteter har foreningen allerede forpligtet sig til at
gennemføre, da de er eksternt finansieret. Det gælder fx statistikken, som
Undervisningsministeriet har bestilt og bevilliget gennem de årlige driftslignende
midler, Læringslokomotivet/Forældrekupéen finansieret gennem Egmont Fonden og
DUSK-net 2,0/UngDanmark, som der er skaffet projektmidler fra DFS til.
Bestyrelsen og sekretariatet vil fortsat arbejde benhårdt på at skabe flere synergier
mellem de tre ben, hvorpå Ungdomsskoleforeningen strategi hviler:
• Interessevaretagelse
• Viden og udvikling
• Netværk
Det er nødvendigt af flere årsager:
• Foreningens frie ressourcer, som vi selv kan bestemme fuldt over, er
begrænsede
• Medlemsskolernes tid til at bidrage til og deltage i arrangementer og andre
aktiviteter i foreningsregi er ligeledes begrænset. Derfor må vi prioritere
aktiviteter og indsatser, der giver mening for en bredt udsnit og dækker flere
behov.
• Eksternt finansierede aktiviteter er nødvendige for at finansiere foreningens
økonomi og et agilt sekretariat af en vis størrelse, der også har mulighed for at
reagere, når nye situationer opstår.
Læringslokomotivet og Forældrekupéen
Andet og sidste år af udrulningsprojektet for intensive læringsforløb for unge, der er i
fare for ikke at blive erklæret uddannelsesparate, er knopskudt. Erfaringer fra
førstegenerationsskolerne har vist, at mange unge kan have stor nytte af mere
opbakning i processen med at vende tilbage til hverdagen på egne skoler og i
hjemmet. Bl.a. har der vist sig store udviklingspotentialer i forældrenes muligheder og
parathed til at støtte op om den unge i efterforløbet. Fere ungdomsskoler og forældre
har efterspurgt forældreviden og -værktøjer til at holde de unge fast i den positive
udvikling, der er opnået i løbet af campforløbet.
Forældrekupéen bliver udrullet på 10 af de deltagende ungdomsskoler med
forventeligt ca. 300 deltagende forældre, der således også opnår større indsigt i,
hvordan ungdomsskolens samlede tilbud kan berige og støtte op om deres børns
læring.
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Sideløbende hermed udrulles Læringslokomotivet med 6 nye andengenerationsskoler,
der samtidig med ungdomsskolerne, der deltog første år, skal gennemføre nye camps
i september 2018 – nu med første års erfaringer i bagagen. I lighed med første år vil
der gennem forår- og sommermånederne blive afviklet workshops, orienterings- og
statusmøder, uddannelsesforløb og lokale visitationer af unge deltagere.
Opbygningen og konsolidering af de regionale kapacitetscentre, der efterfølgende kan
være med til at støtte nye ungdomsskoler og folkeskoler i at oprette samarbejder om
intensive læringsforløb, bliver et særskilt fokus.
Når Læringslokomotivet har kørt sin sidste distance i efteråret, har der været i alt 30
campforløb fordelt på 18 ungdomsskoler. Hermed har 600 unge kørt med i
Læringslokomotivet og 300 forældre har siddet med i Forældrekupéen. Vi kan jo
herefter håbe på og arbejde for, at projektet lever videre uden støtten fra Egmont
Fonden. Foreløbig er det tilfældet i mindst et par kommuner.
UngDanmark – DUSK-net 2,0
I sæson 2017-18 tog Danske UngdomsskoleElevers netværk så småt fat på en
revitaliseringsproces, der skal give de unges netværk en 360 graders eftersyn og
komme med udviklingsforslag således at netværket fremover fortsat er relevant for
både unge og ungdomsskoler. Baggrunden herfor er, at netværket nu har eksisteret
under samme - lidt tvetydige og således i mange ungdomsskoler øjne uheldige – navn
siden slutningen af 90’erne, og at spillereglerne for netværket ikke har været ændret
siden 2007. Det har kunnet mærkes på søgningen. En række ungdomsskoler har
været heavy-users, men netværket har haft svært ved at tiltrække nye skoler. Det
har således oplevet en vigende deltagelse – dog uden, at der er tale om en krise.
Men mange ungdomsskoler har udtrykt ønske om, at netværket gennemgår en
foryngelsesproces og kommer mere in sync med unges demokratiopfattelser og
involveringsønsker i 2018, end spillereglerne fra 2007 levner plads for.
Ungdomsskoleforeningen har søgt og opnået projektmidler fra Dansk Folkeoplysnings
Samråd hertil. Til at forestå udviklingsprocessen har foreningen ansat en ung: Silke
Fogelberg, tidl. fmd. for Danske Skoleelever. Første skridt bliver en dialog med de
unge om ønsker, visioner og engagement på forårets sidste samling i april, hvorefter
dialoger med ungdomsskolerne indledes.
Selve udviklingsprojektet vil forløbe sideløbende med næste sæson.
Kommunernes sammenhængende ungeindsats – 10. skoleår
Som en del af aftalen om bedre veje til uddannelse og job (FGU-lovkomplekset) har
regeringen bebudet en skærpet forpligtelse for kommuner til at have en
sammenhængende indsats over for unge, især de unge der har svært ved at få en
uddannelse. Selve FGU’en kommer ungdomsskolerne ikke til at spille en stor rolle i,
men som dels leverandør af unge hertil – fx fra heltidsundervisningerne og 10 kl.– vil
ungdomsskolerne kunne blive berørt. Ungdomsskoleforeningen har en plads i
Undervisningsministeriets interessentfølgegruppe, som mødes første gang i foråret.
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Det store fokus på overgange har også medført en fornyet interesse for 10. skoleår,
hvor stærke kræfter gerne ser 10. kl. som et erhvervsrettet år, ja, nogle ligefrem som
en integreret del af erhvervsskolerne. Ungdomsskoleforeningen mener, at 10. kl.
forsat skal være et generelt tilbud til alle unge, uanset baggrund – også de, der ikke
nødvendigvis søger erhvervsuddannelsesvejen. Ungdomsskoleforeningen er pt i gang
med at indsamle og systematisere viden om 10. kl. i medlemsskoler, fx vedr.
økonomi, overgange til ungdomsuddannelser, mv. til at indgå i argumenter. Ligeledes
er foreningen i dialog med forskellige organisationer med interesser på området.
Dokumentation på ungdomsskoleområdet
Foreningen har igen i år indgået aftale med Undervisningsministeriet om at producere
den officielle ungdomsskolestatistik for skoleåret 2017-18.
Det er en opgave, der løber over det meste af året, da forberedelser og redigering af
indberetningsplatforme begynder allerede i foråret. I år er der tale om 4 platforme:
de 3 mest udbredte administrationssystemer: LARA, Feliks og Uno - samt en
alternativ platform for de ungdomsskoler, der ikke benytter en af disse.
Som noget nyt vil statistikcamps blive udbudt efter administrationssystemer fremfor
geografisk, da det har vist sig, at problemer og andre udfordringer er knyttet specifikt
til det administrationssystem, den enkelte skole benytter. De vil blive knyttet op på de
3 mest benyttede systemer og udbudt med en vis geografisk spredning.
I efteråret bliver der åbnet for indberetning af data, som forventes afsluttet inden
udgangen af november, hvilket er en forudsætning for at data kan bearbejdes og
benyttes i 2019, som er et ønske fra ministerium såvel som forening.
For at lette medlemsskolernes arbejde med statistiskindberetninger og dermed at
kunne fremskynde tidspunktet for bearbejdning og analyse på indkomne data
iværksætter Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med Undervisningsministeriet et
udviklingsprojekt om integrering og operationalisering af statistikdata direkte fra de
tre mest udbredte administrationssystemer.
I dag benytter langt de fleste ungdomsskoler et af administrationssystemerne LARA,
Feliks eller UNO-system. Disse systemer virker på forskellige måder, så data
indkommer i forskellige formater, når skolerne indberetter statistik. I dag kræver det
en del manuelt arbejde, at få data fra de tre platforme til at spille sammen. Det både
forsinker og fordyrer statistikarbejdet, og ikke mindst stjæler det ressourcer fra det
relevante statistikarbejde, nemlig analysedelen.
Med henblik på at kunne levere en hurtigere, mere kvalitativ og præcis aflevering til
ministeriet, vil Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med eksterne programmører
påbegynde udviklingen af et system. Systemet skal sikre, at data fra forskellige
skolers indberetninger hurtigt og med et minimum af manuelt arbejde for skoler såvel
som for sekretariat kan indberettes og efterfølgende valideres, viderebearbejdes og
analyseres. Det vurderes, at systemet kan være fuldt udviklet og implementeret i
løbet af 2-3 år. Første trin i 2018 vil blive udvikling af det nødvendige grundsystem,
med database, skolestamkort, processtyringsværktøjer og udtræk af statistik i cvs.
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Fokus på almen-/fritidsundervisning
Fritidsundervisningen og andre fritidsaktiviteter er helt centrale virksomhedsområder i
ungdomsskolen. Derfor er det kun naturligt at både medlemsskoler og forening har et
ønske om at yde området kontinuerlig opmærksomhed og sikre dets fortsatte
udvikling. En opgave Ungdomsskoleforeningen ønsker at opprioritere, dels ved at lade
fritidsområdet stå centralt i øst-vest-netværkenes virke, og dels ved at understøtte de
initiativer, der er blandt ungdomsskoler på området såsom: opfølgning på SoMEkursus og demokratitemadag samt Facebook- og sparringsgruppe.
Desuden er Ungdomsskoleforeningen i dialog med potentielle eksterne
samarbejdspartnere og bidragsydere om en projektidé omkring ungdomsskolen og
skoleformens muligheder for at klæde udsatte unge på til at varetage et fritidsjob – et
job, der skal være med til at lette deres vej til videre uddannelse og job.
Sammen med LU og Ungdomsringens overvejes en politisk indsats for at øge
bevidstheden om fritidslivets vigtighed og mulighed for at støtte op generelt om
unges vej gennem uddannelse.
Andre planlagte aktiviteter/indsatser:
• Arrangementer:
o Sekretærkursus (efterår)
o Knallertkursus (forventes i september)
o Efterårskonference (efterår)
o Projektledelse og -udvikling
o Lokale kurser for nye ungdomsskolebestyrelser
• Netværk
o Øst-vest-arrangementer
o Intensive læringsforløb, FGU+, sekretær og storby.
• Folkemødet på Bornholm – som deltagere, men ikke med egne
arrangementer/stand (juni)
• Samarbejdsrelationer
o Revitalisering af Kontaktudvalget på ungdomsskoleområdet
o Ungdomsskoleorganisationer: LU, Ungdomsringen, Uddannelsesforbundet,
FA10
o CeFU, DFS og kredsen herom, Forum100%
o KL, BKF, m.fl.
• Kommunikation:
o Hjemmeside, nyhedsmail og Facebook
o Ungdomsskoleblad – ny grafisk linje og flere temanumre
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Forslag til kontingent for 2019

Bestyrelsen foreslår en omkostningsbestemt justering af kontingentet i 2019
med 2 %.
Samme justering som seneste år.
Benyttede kontingentfordelingsmodel:
Modellen for fordelingen af kontingentet blev 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.

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 2018 vil det sige
senest d. 18. april.
Der findes en tilmeldingsblanket på www.ungdomsskoleforeningen.dk, 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 samt
angive anbefalere, hvis det ønskes. Alle medarbejderkategorier,
bestyrelsesmedlemmer m.fl. fra medlemsskoler, der ikke er i kontingentmæssig
restance, kan stille op.
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På Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2018 skal der vælges:
•

1 formand for bestyrelsen for 2 år

•

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Frist for opstilling: d. 18. april 2018 – find e-blanket på hjemmesiden
www.ungdomsskoleforeningen.dk
•

Op til 3 suppleanter for et år

Stiller man alene op som suppleant er forhåndstilmelding ikke nødvendig.

Lars Buchholt Kristensen søger genvalg som formand ligesom Hans Mosegaard og
Mikkel Brander søger genvalg til bestyrelsen.

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.
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Det praktiske
Pris (dækker udgifter til fortæring og foredrag) kr. 395, Tilmelding via Membersite: https://usf.membersite.dk/ senest d. 2. maj 2018

Mange hilsner

Ejnar Bo Pedersen
Ungdomsskoleforeningen
Lumbyvej 19 D
5000 Odense C
Tlf.: 66 149 149
e-mail: ung@ungdomsskoleforeningen.dk
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