Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse på landsmødet d. 2. maj

Program
Kl. 9.30
Kl. 10.00
Kl. 10.10
Kl. 10.25

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 2019
Kærlige kritiske postkort fra gode venner – eller: Et spark bagi?
Postkort fra:
• Anne Vang, Børne- og Kulturchefforeningen
• Agi Csonka, Villum Fonden
• Flemming Jørgensen, Coop
Frokost
Dagens sang
Landsmødet åbnes
(Kaffepause indlagt)
Forventet afslutning

Dagsorden for Landsmøde 2019:
Landsmødets åbning
1. Valg af dirigent og sekretærer
2. Godkendelse af beretning
• Ungdomsskoleforeningens Årsskrift 2018
3. Godkendelse af årsregnskab og det af bestyrelsen vedtagne budget
• Ungdomsskoleforeningens Årsregnskab 2018 inkl. bestyrelsens budget
for 2019
4. Indkomne forslag til drøftelse og afstemning
• To vedtægtsændringsforslag ved bestyrelsen
5. Godkendelse af fremtidig virksomhed
• Bestyrelsens forslag til Fremtidig virksomhed
• Drøftelse af Fokusområde for 2020
6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (dvs. 2020)
7. Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse jvf. stk. 6 og 7 i
vedtægterne
• 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
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Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse 2019.

På Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2019 er der:
• Ordinært valg til tre bestyrelsesposter for to år
• Valg af op til 3 suppleanter for et år.
Nedenfor er kandidaterne opstillet alfabetisk efter efternavn – på de efterfølgende
sider findes deres tilmelding til opstilling.
Kandidater til bestyrelsen:
• Line Egelund, afdelingsleder, Nyborg Ungdomsskole
• Pernille Bülow Jespersen, afdelingsleder, Næstved Ungdomsskole
• Jørgen Sams, opsøgende vejleder, Københavns Kommunes Ungdomsskole
• Hanne Tjessem, viceungdomsskoleleder, Høje-Taastrup Ungdomsskole
• Mikkel Villadsen, ungdomsskoleleder, Ungdomsskolen Kolding

Kandidater, der stiller op alene til en suppleantpost, kan opstille på selve dagen.
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Kandidat til bestyrelsen

Line Egelund, afdelingsleder,
Nyborg Ungdomsskole

Baggrund
Ansat i ungdomsskolen siden august 2008, hvor jeg blev ansat som lærer i
heltidsundervisningen. Herefter blev jeg i 2012 lærer med lederfunktion i samme
heltidsundervisning. August 2013 blev jeg leder på fuld tid med ansvar for
heltidsundervisningen og SSP.
I dag leder jeg to heltidsundervisninger samt 3 SSP-medarbejdere. Derudover er jeg
en del af ungdomsskolens ledelsesteam, hvor vi arbejder med den pædagogiske
udvikling og strategiske ledelse i ungdomsskolen.
Særlige interesseområder/programerklæring:
Mine særlige interesseområder er heltidsundervisningen og SSP. Jeg vil arbejde for et
øget fokus på de to områder i Ungdomsskoleforeningens regi. Derudover ser jeg et
stort potentiale i at få skabt en kobling mellem de særlige målgrupper i
heltidsundervisning og SSP-regi, til de mere ’almindelige’ unge, som vi møder i klubog fritidsundervisningen. Hvordan kan barriererne for de sårbare unge mindskes, så
de kan se sig selv som en naturlig del af almenundervisningen? Det er spændende
hvilke projekter Ungdomsskoleforeningen kan sætte i gang, der kan være med til at
understøtte denne proces.
Derudover vil jeg arbejde for at ungdomsskolens branding styrkes, så vi fortsat og
flere steder i landet, kan opleves som en væsentlig kommunal samarbejdspartner,
hvor det er tydeligt hvad vores skoleform kan.
Anbefalere:
• Kurt Struve; Nyborg Ungdomsskole
• Lisbeth Teglbjærg, Nyborg Ungdomsskole
• Daniel Kihlberg-Larsen, Nyborg Ungdomsskole
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Kandidat til bestyrelsen

Pernille Bülow Jespersen, afdelingsleder,
Næstved Ungdomsskole

Baggrund:
2008-dd.: Ansat i Næstved Ungdomsskole / afdelingsleder.
Har arbejdet med stort set alle områderne at Ungdomsskolebutikken; Klub, fritid,
åben skole og valgfag, SSP, rejser, projekter, dokumentation.
2016: Diplom i ledelse
Særlige interesseområder/programerklæring:
1. Almen / Fritidsundervisningen.
Vi står på skuldrene af 75 års lang tradition. Muligheden for at dygtiggøre de unge
udenfor almindelig skoletid et helt unik og den forpligter. Det betyder, at vi som
skoleform skal gøre os umage for fortsat at udvikle området, så det forbliver et
synligt og attraktivt tilbud på landsplan. Her ser jeg at Ungdomsskoleforeningen
har en central rolle.
2. Klubområdet
Der sker masser af læring i Ungdomsskolens klubber rundt om i landet, hvordan
kan vi understøtte det, vidensdele og dokumentere den læring som finder sted,
uden at lande i et evalueringshelvede, som ikke giver mening for området.
3. Fagligt netværk
Fagligt netværk er afgørende for at spille endnu flere ungdomsskoler gode, på
landsplan. Vi skal sammen gøre landets ungdomsskoler endnu bedre. Jeg har i
længere perioder været særdeles aktiv i Ungdomsskoleforeningens
netværkssammenhæng, og jeg tænker at der med fordel kan skrues netop på
netværksknappen, for skoleformens skyld.
4. Udvikling
Udvikling af ungdomsskolerne er en nødvendighed. Vi arbejder med UNGE, som er
de allermest flytbare og påvirkelige i vores samfund og, hvis vi ikke følger med i,
hvad der optager de unge, så kommer vi hurtigt bagud. Så udvikling af både
indhold, form og medarbejdere synes jeg Ungdomsskoleforeningen skal have en
finger med i spillet.
Udvikling af Ungdomsskoleforeningen er også et centralt område, for det er kun en
toptunet forening, som er i stand til at understøtte medlemmerne.
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5. Kommunikation
Den hemmelige skoleform, kunne man fristes til at sige. Det er en udfordring, at vi
som skoleform, i den store offentlighed, er for usynlige. Vi skal væsentlig længere
frem i skoene, og profilere, hvad det er, som er Ungdomsskolernes særkende. Det
gælder både internt som eksternt. I den sammenhæng ser jeg helt klart
Ungdomsskoleforeningen have en meget aktiv rolle.
Anbefalere:
• Vedr. punkt 1+2. Ungdomsskoleinspektør Lisbeth Pedersen, Næstved
Ungdomsskole
• Vedr. punkt 3+4. Cathri Jepsen, Ungdomsskoleinspektør, Svendborg
Ungdomsskole
• Vedr. punkt 5. Afdelingsleder Claus Michael Pedersen, Næstved Ungdomsskole
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Kandidat til bestyrelsen

Jørgen Sams, opsøgende vejleder,
Københavns Kommunes Ungdomsskole

Baggrund:
Jeg har arbejdet i KKU siden 1986. Jeg startede som lærer i heltidsundervisningen på
KKU Dagkursus. De sidste 29 år har jeg fungeret som vejleder herunder de sidste 14
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 13. år i Borgercenter Børn & Unge/ SOF i
Brønshøj/Husum/Vanløse. Tæt samarbejde med sagsbehandlere om skoletilbud
til udsatte unge
• Trianglen/17+: Startede i Brønshøj, Husum, Vanløse-distriktet. Et tæt
tværsektorielt samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen,
socialforvaltningen og jobcentret. Projektet startede på græsrodsniveau.
Konceptet er bydækkende fra januar 2015. Konceptet bliver ligeledes en del af
den kommende Kommunale Unge Indsats/KUI
• 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 qua tilbuddet Ungeindsatsen/hjemløs
• Fritidsjob med mentor: Et samarbejde mellem Salling Group,
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
• SSP+: Tværsektorielt samarbejde mellem SOF, jobcentret og Børne- og
Ungdomsforvaltningen. Målgruppen er unge, kriminelle over 18, 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
• SSP-Koordinering mhp. bedre overgange fra SSP til SSP+ samt sikring af mere
helhedsorienteret tilgang til de udsatte, kriminelle unge.
• Er i arbejdsgruppe om udvikling af koordinering på tværs af forvaltninger ifm.
opstart af KUI
• Tovholder i bydelsteam mhp. realiseringen af KUI som en ny, fælles
samarbejdskultur
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Særlige interesseområder/programerklæring:
• Interessevaretagelse
• Vidensdeling
• Netværksdannelse: antal deltagere er på det sidste faldende. Vi skal i
bestyrelsen have fokus på et evt. nyt koncept
• Ungdomsskolens forhold til og funktion ift. Den Kommunale Ungeindsats/KUI
og FGU. Hvordan kan vores fritidsundervisning blive en del af KUI og skal vores
HU evt. fungere som en PRÆ-FGU. KUI og FGU har sine egne målgrupper –
nogle kan blive overset.
• Fokus på ekspertudvalgets arbejde/anbefalinger ift. ny 10. kl.
• Bladet Ungdomsskolen: bestyrelsen skal fortsat drøfte tilpasningen af bladet
ift. medlemmernes behov og ønsker
• Det er vigtigt, at vi har et sekretariatet, som er klædt på til de mange ny
opgaver. Derfor er flere kurser/videreuddannelse for sekretariatet afgørende.
netværks, konferencer m.m.
Anbefalere:
• Ungdomsskolechef Kim Brynaa, KKU
• Souschef og områdeleder Frank T. Størup, KKU

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med.

Vi glæder os til at se dig på Facebook.
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Kandidat til bestyrelsen

Hanne Tjessem, viceungdomsskoleleder,
Høje-Taastrup Ungdomsskole

Baggrund:
2008-2014: Koordinator i Ungfredensborg
2014-2016: Viceungdomsskoleleder i Ungfredensborg
2016 – dd: Viceungdomsskoleleder i Høje-Taastrup Ungdomsskole
2017-dd: Bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen
Særlige interesseområder/programerklæring:
Jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet for at styrke fokus på den almene fritidsundervisning,
som de seneste år har stået i skyggen af skole- og uddannelsesrelaterede indsatser.
Jeg ønsker, at foreningen bidrager til kvalitetsudvikling og branding af
ungdomsskolernes helt særlige almen-/fritidsundervisning.
Det har resulteret i, at foreningen har sat særligt fokus på dette i 2019 og jeg vil
gerne fortsætte i bestyrelsen for at have indflydelse på det videre arbejde.
Jeg interesserer mig desuden stadig for kommunikation, kompetenceudvikling af
medarbejdere, foreningens samarbejde med branchens andre organisationer (f.eks.
LU og Ungdomsringen) og ungeinvolvering.
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Kandidat til bestyrelsen

Mikkel Villadsen, ungdomsskoleleder
Ungdomsskolen Kolding

Baggrund:
Jeg arbejder i dagligt i Ungdomsskolen Kolding som Ungdomsskoleleder. Jeg har mine
rødder godt plantet i Ungdomsskoleverden, hvor jeg startede tilbage i 2003 i
Tingløkke Ungdomsskole i Odense, som klubmedarbejder og fritidsunderviser. Siden
rykkede jeg til Ungdomsskolen Kolding, hvor jeg over tid har været afdelingsleder af
klubtilbuddet, fritidsundervisning og dagundervisning.
Særlige interesseområder/programerklæring:
Som leder af en medlemsungdomsskole, mener jeg at Ungdomsskoleforeningen er
den vigtigste organisation til varetagelse af skoleformens interesser. Det har
Ungdomsskolen Kolding nydt godt af i mange år. Ungdomsskolen Kolding har været
med i mange netværk, kurser, konferencer og projekter, for blot at nævne nogle af de
fordele vi har nydt godt af som medlem. Nu er tiden rigtig for Ungdomsskolen Kolding
til at bidrage aktivt ind i foreningens bestyrelse og være med til at sikre, at foreningen
forsat er medlemmernes foretrukne organisation til varetagelsen af skoleformens
interesser.
Det er ingen hemmelighed, at jeg har en stor kærlighed til Ungdomsskolen som
skoleform. Med en lovgivning i hånde der giver os mulighed for at hjælpe unge
mennesker til et selvstændigt voksenliv, hvor der er plads til at tage ansvar for
fællesskabet, i en kommunal kontekst, skal vi være om.
Ungdomsskolerne er enormt dygtige til at arbejde i de kommunale kontekster. Jeg har
en vision om, at vi som skoleform bliver dygtigere til at gå sammen og lave noget på
tværs af kommunegrænserne og vi skal turde at sætte dagsordenen i den politiske
debat. Kunne man forestille sig et fælles Ungdomsskolefolkemøde? En fælles
Ungdomsskoledag? Flere Ungdomsskoleinitiativer jf. verdensmålene? Jeg vil gerne
bringe Ungdomsskoleforeningen i spil til at starte en proces, hvor vi som
Ungdomsskoler for mulighed for at sætte retning for nogle fælles initiativer, som
sætter Ungdomslivet på dagsordenen.

10

Ungdomsskoleforeningen har de seneste år virkelig udviklet sig til at være en
handlekraftig forening, der forstår i alt tydelighed at sætte Ungdomsskolerne i spil i
forhold til at bringe unge tættere på et selvstændigt liv, hvor man tager ansvar for
fællesskabet. Senest har de fået positioneret Ungdomsskolerne i store projekter som
Læringslokomotivet og Coop Crew. Det er godt gået. Tror denne udvikling vil
fortsætte, hvor Ungdomsskolerne bliver bragt i spil på vores kompetencer i stedet for
vores produkter.
Anbefalere:
• Brian Larsen, Ungdomsskoleleder, Ishøj Ungdomsskole
• Cathri Jepsen, Ungdomsskoleleder, Svendborg Ungdomsskole
• Stig Munk-Hansen, Ungdomsskoleleder, Åbenrå Ungdomsskole
• Thomas Nels Andersen, Ungdomsskoleleder, Ungdomsskolen Skive
• Max Melchior, Ungdomsskoleleder, Høje-Taastrup Ungdomsskole
• Birte Lykke Laursen, Viceungdomsskoleleder, Skanderborg Ungdomsskole
• Toke Knudsmark, Ungdomsskoleinspektør, Varde Ungdomsskole
• Lasse Johansson, Skoleleder, Hvidovre Ungdomsskole
• Nina Nielsen, Ungdomsskoleleder, Horsens Ungdomsskole
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Ungdomsskoleforeningen
Lumbyvej 19 D – 5000 Odense C
www.ungdomsskoleforeningen.dk
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