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Odense, d. 1. juli 2020 

 

 

 

 
Genindkaldelse til 

Ungdomsskoleforeningens Landsmøde 2020 
 
 

Ny dato for Landsmøde 2020 
Grundet forårets coronasituation måtte Ungdomsskoleforeningen udskyde sit 

landsmøde i maj.  
 

Derfor er vi glade for nu at kunne genindkalde til Landsmøde 2020, onsdag d. 23. 
september 2020 med start på dagens program kl. 9.30. Landsmødet finder sted på 

Odin Havnepark – Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C. 
 

Forslag og opstilling til bestyrelsesvalg 
Det er muligt at tilmelde sig valg til bestyrelse til og med d. 2. september – på 

hjemmesiden er der en formular hertil. Samme dag er frist for forslag til behandling 
på landsmødet.  

 

 

Program - 23. september 2020 

 
Kl. 9.00  Der åbnes for kaffe, te og brød 

Kl. 9.30 Velkommen og morgensang 
Kl. 9.40    Imran Rashid - Unge og den sunde digitalisering (inkl. pause & spg.) 

Kl. 11.30  Årets ildsjæl kåres   
Kl. 12.00  Frokost 

Kl. 13.00  Kærlige postkort – Louise Hansen, Ungdomsringen & UngDanmark 
Kl. 13.30 Landsmøde (Kaffepause indlagt) 

Kl. 16.00 Forventet afslutning 
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Dagsorden for Landsmøde 2020: 

Landsmødets åbning 
1. Valg af dirigent og sekretærer 

2. Godkendelse af beretning  

•  Ungdomsskoleforeningens Årsskrift 2019 
3. Godkendelse af årsregnskab og det af bestyrelsen vedtagne budget  

•  Ungdomsskoleforeningens Årsregnskab 2019 inkl. bestyrelsens budget for 
2020 

4. Indkomne forslag til drøftelse og afstemning 
•  Vedtægtsændringsforslag ved bestyrelsen    

5. Godkendelse af fremtidig virksomhed 
•  Bestyrelsens forslag til Fremtidig virksomhed 

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (dvs. 2021)  
7. Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse jvf. stk. 6 og 7 i vedtægterne 

• Ordinært valg af bestyrelsesformand for to år  
• 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 
 
Frist for indsendelse af forslag fra medlemmer: d. 2. september 2020  

– indsendes på Ungdomsskoleforeningens mail. 
 

mailto:ung@usf.dk?subject=forslag%20til%20landsmøde%202019
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Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen 
 

Optil landsmødet 2019 opfordrede foreningens autoriserede revisor foreningen til at 
indføje en opløsningsbestemmelse i vedtægterne, der foreskriver hvad et eventuelt 

provenu/nettoformue ved ophør af foreningen skal gå til. Revisor kom med denne 
anbefaling af to årsager: overordnet set fordi andelen af eksterne midler fra private 

fonde og lignende til projekter gennem de senere år har været stigende og nu udgør 
knap halvdelen af foreningens omsætning. En sådan præcisering af 

opløsningsbestemmelserne vil dels overfor potentielle bevillingsgivere i fremtiden 
sikre, at bevillinger kun bruges efter hensigterne, dels vil det sikre bevillinger mod at 

foreningen skal svare skat heraf, hvilket af afgørende idet en stor del af midlerne i de 
senere års projekter bliver kanaliseret videre til de deltagende ungdomsskoler.  

 

Forslaget blev sidste år trukket af den daværende bestyrelse, efter en kort debat på 
landsmødet, hvor deltagere ønskede yderligere og klarere argumenter, end dem der 

fremgik af indstillingen sidste år. Da revisor hørte om dette, opfordrede han kraftigt 
bestyrelsen til snarest muligt at genfremsætte forslaget, da det er vigtigt i forhold til 

at kunne tiltrække mulige fondsbevillinger fremover og tillige at midler bliver brugt 
efter bevillingers hensigter til gavn for ungdomsskoler, unge og foreningen.  

 
Således genfremsætter bestyrelsen forslag om flg. ændringer i henholdsvis 

vedtægternes §§ 2 og 6 som et samlet forslag.  
Nemlig at der indsættes som: 

§ 2 stk. 2: Foreningens indtægter kan udelukkende anvendes til 
foreningens formål.  

 
Samt at opløsningsparagraffen § 6 stk. 10 tillige ændres til (ændring markeret 

med grønt):  

§ 6 stk. 10: Opløsning af Ungdomsskoleforeningen kræver et 
selvstændigt punkt på dagsordenen herom, samt at 2/3 af samtlige 

afgivne stemmer er for opløsningen. I tilfælde af foreningens 
opløsning, skal en eventuel nettoformue anvendes i overensstemmelse 

med foreningens formålsbestemmelse i § 2. 
 

Pt. lyder den:  
§ 6 stk. 10: Opløsning af Ungdomsskoleforeningen kræver et selvstændigt 

punkt på dagsordenen herom, samt at 2/3 af samtlige afgivne stemmer er for 
opløsningen. I tilfælde af opløsning skal Ungdomsskoleforeningens midler 

anvendes i henhold til landsmødets beslutning. 
 

 

 
 

 



 

 4 

Fremtidig virksomhed 
 
 

Ungdomsskoleforeningens oprindelige planlægning af aktiviteter i 2020 blev 
formuleret og fastlagt før coronakrisen for alvor brød ud i marts måned. Hurtigt stod 

det klart, at foreningen måtte revurdere sine planer ikke blot med hensyntagen til 
genoplukning af ungdomsskoler, sekretariat og landet generelt. Bestyrelse og daglig 

ledelse har måtte foretage justeringer og omprioriteringer både i lyset af den 
forsinkelse, nedlukningen har forårsaget, men også grundet i forsigtighedsprincipper 

og signaler fra eksterne eksternt finansierede projekter. 
 

Fritid, trivsel og fællesskaber  

Ungdomsskoleforeningen har igen i 2020 øremærket en del af det driftslignende 
tilskud til fritidsundervisningen. Her har det været nødvendigt at revidere planerne.  

 
Foreningen vil i samarbejde med arbejdsgruppe og medlemsskoler producere en 

opfølgning til sidste års Kvalitetstid, som ungdomsskolernes fritidsledere og -
undervisere vil kunne bruge til udvikling af skolernes fritidstilbud.  

 
UngScience 

Med midler fra Villum Fonden sættes der fokus på sciencefag i en ungdomsskole-
fritidskontekst. To modelskoler udvikler over foråret undervisningsmaterialer, 

drejebog, lærervejledninger og (video)-instruktioner til hvert sit scienceforløb med 
afsæt i egne erfaringer. De to udvalgte forløb er hhv. Escaperoom med science ved 

Skanderborg Ungdomsskole og Bæredygtighed ved UngOdense. I processen vil 
modelskolerne rådgive og sparre med hver 5 caseskoler, som senere i 

efterårssæsonen skulle gennemføre hvert sit scienceforløb efter anvisningerne fra 

caseskolernes materialer. Også her har corona forårsaget ændringer: i juni kom  
fremadrettede retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet ifm. forebyggelse 

af smittespredning af corona. Efter statusmøde med modelskolerne og drøftelser om 
situationen med Villum Fonden, var der enighed om, at projektet må udskydes et 

halvt år, da undervisningsforløbene ikke vil kunne gennemføres med det generelt 
anbefalede afstandskrav på 1 meter. 

 
Vi udskyder derfor også opstartsworkshoppen til senere på året, og forventer at vi 

kan starte op med elever først i det nye år – det skal nok blive værd at vente på! 
 

Modelskolerne er ungdomsskolerne i: Holbæk, Brønderslev, Aarhus, Furesø, Egedal, 
Morsø, Norddjurs, Høje Taastrup, Ringkøbing-Skjern samt Holstebro. 

 
Ordekspressen – Når ord giver mening 

… er populært sagt en ny vogn på Læringslokomotivet og ligeledes gennemført via en 

bevilling fra Egmont Fonden. Således bygger det på de erfaringer, der allerede er 
gjort i hhv. Læringslokomotivet og Forældrekupeen, og henvender sig således i første 

omgang til ungdomsskoler, der også deltog her. Erfaringer skal nu målrettes unge 
ordblinde med udsat social baggrund, da undersøgelser viser, at denne gruppe i dag 

modtager færre tilbud end andre ordblinde, og følgelig er mere udfordrede hvad 
karakterer, uddannelse og efterfølgende jobmuligheder angår. 
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Foråret har primært været en opstartsperiode, hvor projektet blev planlagt i detaljer, 

deltagerskolerne påbegyndte visitationsprocessen, undervisnings- og andre materialer 
blev udarbejdet, uddannelsesdage for ungdomsskoler til afholdelse lige efter 

sommerferien arrangeredes. Efter uddannelsesdagen går skolerne for alvor i gang 
med det lokale arbejde: kick-off-møder med elever og forældre, tests og forberedelse 

af 1. læringscamp for unge, tilhørende forældreaftner samt løbende elevsamtaler før, 
under og efter camp. 

 
Løbende supporter sekretariatet via netværksmøder, besøg på camps og 

forældreaftner samt kommunikation på landsplan. I december påbegyndes den 
eksterne formidling til øvrige ungdomsskoler. 

 

De 4 ungdomsskoler der deltager i forløbet er: Guldborgsund, Frederikshavn, 
Skanderborg og Slagelse  

 
 

Coop Crew - Når fritid bli’r til fremtid  
Det seksårige projekt går i 2020 ind i sit andet år, og har dermed samlet erfaringer 

fra først forløb, som blev afviklet i efteåret 2019. Således er vinterperioden brugt til 
at indsamle og systematisere erfaringer fra deltagende skoler og faktabutikker, i 

første omgang med særlig fokus på rekrutteringsstrategier og samarbejdsmodeller 
mellem butikker og skoler, således disse kan komme i spil til andet forløb.  

Det betyder, at evt. revision af undervisningsmaterialer og/eller indhold til 
uddannelsesdage for medarbejdere kan komme på tale.  

 
Over det tidlige forår varetog Ungdomsskoleforeningen udsendelse af 

informationsmaterialer til forskellige niveauer i såvel faktas som ungdomsskolernes 

organisation. Forårets forløb var også påvirket af corona-nedlukningen og måtte 
udsættes. Der blev udarbejdet alternativt undervisningsmateriale til brug online.  

Efter genoplukningen har få ungdomsskoler gennemført deres resterende del forløbet, 
medens andre har tilbud den alternative afvikling eller tilbudt de unge deltagelse på 

efterårets forløb.  
 

Efter sommerferien kommer 8 ungdomsskoler mere med som i august/september 
rekrutterer deltagere til efterårets forløb. Der er nu planlagt fælles uddannelsesdage 

ultimo august i hhv. Øst- og Vestdanmark. Der afholdes desuden netværksmøde for 
alle deltagende skoler i oktober. 

    
Ungdomsskoler som deltager: Viborg, Vejle, Roskilde, KKU, UngOdense, Esbjerg, 

Helsingør, Vallensbæk, Kolding, Skive, Morsø, Nordfyns, Ung Egedal, Mariagerfjord, 
Tønder, Ikast-Brande, UngHerning, Holstebro, Rebild, Guldborgsund, Silkeborg, 

Odder samt Nyborg.  
 

 
Ungdomsskolestatistikken for skoleåret 2019-20  

Ungdomsskoleforeningen har igen i år aftalt med Undervisningsministeriet at varetage 
forberedelse og produktion af den officielle ungdomsskolestatistik. 
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I forbindelse med sæsonafslutningen i juni udsendes vejledning til ungdomsskoler 

samt planer for support. Efter sommerferien indsamles data. Denne proces forventes  
afsluttet i november efter de senere års erfaringer. Herefter følger validering og 

bearbejdelse af data, således den samlede statistik ligger klar inden årsskiftet.  
 

Kurser, konferencer og netværk 
Efterårskonferencen er placeret i november måned i København. Temaer er 

mellemformer og unges trivsel. 
 

Ligeledes i november er der planlagt kursus for sekretærer. 
 

Ungdomsskoleforeningen udbyder ved sæsonstart i september et knallertkursus for 

nye lærerkræfter. 
 

I august/september var planlagt en opfølgningsdag til sidste års Verdensmålsdag i 
samarbejde med Ungdomsringen – denne må udskydes grunder kommunale corona-

forholdsregler. Vi satser på at kunne udbyde noget lignende i 2021.  
 

Interessevaretagelse og andet politisk arbejde 
Ungdomsskoleforeningens interessevaretagelse tog en drejning med coronakrisen. 

Formand for bestyrelsen Lars Buchholdt Kristensen var med i Børne- og 
Undervisningsministeriets sektorpartnerskab, man også på embedsmandsniveau var 

foreningen i løbende, tæt kontakt med myndigheder under nedlukningen, såvel som 
optil, under og efter den gradvise genåbning, og formidlede hurtigt viden videre til 

medlemmer.  
 

Ungdomsskolernes Kontaktudvalg er blevet revitaliseret og KL er genindtrådt. Således 

varetager Ungdomsskoleforeningen fortsat sekretariatsfunktionen. 
 

 
Forslag til årstema 2021: Mellemformer 

Bestyrelsen forslår at temaet for 2021 bliver mellemformer. Et begreb der er øget 
fokus på i undervisningssektoren og i kommuner, og handler om tilbud, der kan 

karakteriseres som en mellemting mellem specialundervisning og almindelig 
grundskoleundervisning, med det formål at mindske den segregerede undervisning i 

specialklasser og på specialskoler og dermed fremme inklusionen af udsatte unge.  
Her har ungdomsskoler en viden og erfaring, som det er vigtigt bliver synliggjort og 

sat i spil.  
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Kommunikation 

Bladet Ungdomsskolen vil udkomme med 10 udgaver igen i 2020. Modellen med at 
hvert andet blad udgør et temanummer fastholdes.  

 
 

En ny og mere tidssvarende hjemmeside er blevet lanceret primo 2020. Ikke mindst 
vil der være fokus på samspillet med foreningsdelen og de forskellige projekter, som 

Ungdomsskoleforeningen forestår pt.  
I disse projekter ligger en del kommunikationsopgaver - der afsøges muligheder for 

at opnå en større synergi mellem disse. 
 

 

Forslag til kontingent for 2021 
Bestyrelsen foreslår en omkostningsbestemt justering af kontingentet i 2021  
med 2 %. 

 
Samme justering som de senere 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. 
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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. 2. september 2020.  

Der findes en tilmeldingsblanket på Ungdomsskoleforeningens hjemmeside, 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. 

 

På Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2020 skal der vælges: 

• 1 formand for bestyrelsen for 2 år 

• 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

 

Frist for opstilling: d. 2. september 2020 – find e-blanket på hjemmesiden. 

 

• Op til 3 suppleanter for et år  

Stiller man alene op som suppleant er forhåndstilmelding ikke nødvendig.  

 
 

 
 

 

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. 

https://ungdomsskoleforeningen.dk/2020/03/20/valg-til-bestyrelsen-paa-landsmoedet-2020/
https://ungdomsskoleforeningen.dk/2020/03/20/valg-til-bestyrelsen-paa-landsmoedet-2020/
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Det praktiske 

Pris for formiddag og frokost      kr. 350, -  
 

 
Tilmelding via Ungdomsskoleforeningens Membersite - gerne senest d. 14. september 

2020. 
 

 
 

Mange hilsner 
 

 

 

 

 

Ejnar Bo Pedersen 
 Ungdomsskoleforeningen  

Lumbyvej 19 D  

5000 Odense C 
Tlf.: 66 149 149 

e-mail: ung@ungdomsskoleforeningen.dk 

 

mailto:ung@ungdomsskoleforeningen.dk

