ÅRSSKRIFT

2016
- en beretning
om året der gik

FORMANDEN BERETTER
2016 – mit første år som formand i
Ungdomsskoleforeningen var igen et
spændende år. Bestyrelsen forfulgte den
overordnede strategi med fokuspunkter på
interessevaretagelse, viden og netværk – en
treenighed som spiller godt sammen.
Netværkene er ikke blot fora for ungdomsskolers indbyrdes udveksling af erfaringer,
men også et sted hvor bestyrelse og sekretariat løbende er i kontakt med medlemmer

og lærer nyt om ungdomsskolernes daglige
udfordringer – erfaringer som bruges i det
øvrige arbejde i foreningen.
Ungdomsskoleforeningen hhv. afsluttede
og søsatte to landsdækkende projekter, som rammer lige lukt ned i aktuelle
skole- og læringsudfordringer og viser, at
ungdomsskolen er en levende og dynamisk
skoleform, som leverer løsninger i samklang
med tidens dagsordener. SoL-projektet –
om ungdomsskolens bidrag til Åben Skole
- afsluttedes i foråret med en konference
i København – og i efteråret kunne 12 førstegenerationsskoler slå de første streger
til deres intensive læringsforløb - populært
kaldet turbo-forløb - i det nye Egmontstøttede projekt Læringslokomotivet.
Interessevaretagelse fylder også mere og
mere i foreningens virke. 2016 var ingen
undtagelse i den sammenhæng, og vi er
glade for – og lidt stolte af – at vi oftere
end tidligere oplever at være tænkt med,
når udvalgs- og arbejdsgrupper i Undervisningsministeriet nedsættes. I løbet af
2016 bidrog Ungdomsskoleforeningen fx
til ministeriets udskolingsarbejdsgruppe,
som kom med deres rapport i foråret; til
et ministerielt udvalg om samspil mellem
fritid og skole og ikke mindst havde vi sæde
i referencegruppen for Stefan Hermanns
ekspertudvalg om bedre veje til en ung-
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domsuddannelse, som er kommet med sine
anbefalinger her først i 2017.
Et andet eksempel på interessevaretagelsen for ungdomsskoler udspandt sig, da
Ungdomsskoleforeningen tog til genmæle
i foråret, da EVAs lidet flaterende 10 kl.
rapport kom ud – en rapport som tegnede
et billede af 10. kl. i kommunalt regi, vi ikke
kunne nikke genkendende til. Både bladet
Ungdomsskolen og en debat på Folkemøde
gik i rette hermed. Senere indledtes en dialog med Nationalt Center for Skole-forskning
- Program for læringsledelse, som lavede en
undersøgelse af 10 kl. tilbud udenfor folkeskolen. En undersøgelse, som vi har brugt
som modvægt til EVA-rapporten.
Alt i alt har det været et arbejdsomt og
godt år i vores allesammens forening. Sammen har vi formået at få vores skoleform
endnu mere på nethinden hos beslutningstagere – og hermed sender jeg også en
cadeau ikke blot til vores arbejdssomme
medarbejdere i sekretariatet, men i ligeså
høj grad til de mange engagerede medlemmer, der bidrager til netværkene, stiller op
med indlæg og eksempler på best practice
og nyskabende tiltag på konferencer, ved
høringer og i andre sammenhænge. Det er
den rette ungdomsskoleånd!

VIDEN
SoL – Samarbejde
om Læring
I foråret afsluttedes SoL-projektet (Samarbejde om læring i den åbne skole) med
en velbesøgt konference i marts med 102
deltagere. Her var bl.a. bidrag fra Undervisningsministeriet og et videooplæg med den
verdensberømte samfundsforsker Michael
Fullan, som stod bag nogle af elemen-

terne i den canadiske uddannelsesreform,
som skolereformen er inspireret af. De syv
deltagende ungdomsskoler øste af deres
erfaringer i workshops og projektet 3 hovedrapporter blev præsenteret på lige fod med
inspirationspjecer.
Efterfølgende deltog tre af ungdomsskolerne på KL-møder, hvor projektets erfaringer
og ungdomsskolernes muligheder blev bredt
yderligere ud.
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INTERESSEVARETAGELSE
Flygtningesituationen og
ungdomsskolen
På baggrund af flygtningetilstrømningen i
efteråret 2015 rettede en række medlems-skoler henvendelse til sekretariat
og efterspurgte et netværk på området,
så ungdomsskoler sammen kunne ruste
sig til, hvad dengang lignede en større,
kommende opgave. Netværket holdt sit
stiftende møde i marts og var samlet
yderligere to gange over året. Også på
andre fronter involverede foreningen
sig i indsatsen overfor flygtninge og
ungdomsskolen muligheder, fx via
høringssvar om grundskoletilbud, initiativet ”Folkeoplysning for Flygtninge”,
hvor vi leverede ungdomsskolebidrag til
publikationen ”Til det fælles Bedste”,
og et gennemgående tema i bladet
Ungdomsskolen. På landsmødet var der
fokus på emnet, idet vi havde inviteret
Abdel Aziz Mammoud og på Folkemødet
havde vi allieret os med hans bror Nadim
fra UngEgedal, som første taler på
Speakers Corner.
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10. kl. i spil
I januar arrangerede Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med Uddannelsesforbundet og Landsforeningen af 10.
klasseskoler en fælles arbejdsdag med
deltagelse bl.a. af repræsentanter fra
KL. Man diskuterede de nyeste politiske
initiativer på området og nåede bl.a.
frem til at anbefale et mere intensiveret
organisatorisk samarbejde fremadrettet.
Et samarbejde der kom i spil, da EVA-rapporten blev offentliggjort senere på året
(se Formanden beretter).

Åben Skole
– KL og
ungdomsskolerne
På opfordring fra KL - og sammen med
ungdomsskolerne: Horsens, UngNord/
Odense og KKU – bidrog vi med workshops på tre KL-møder over landet om
Åben skole. Workshoppene synliggjorde
ungdomsskolens faktiske roller, erfaringer og muligheder i.f.m. skolereformen
overfor en række af kommunale chefer i
forvaltninger og folkeskoler. Og er samtidig et eksempel på, hvordan forening og
medlemsskoler i samarbejde kan udbrede
kendskabet til ungdomsskolen potentiale
og idérigdom.

HIGHLIGHTS 2016

Folkemøder
Folkemødet på Bornholm er ikke ene om at
sætte det demokratiske Danmark og dets
institutioner på landkortet. Gennem de
senere år er der skudt en række festivaller
op rundt om i landet - senest Ungdommens
Folkemøde i København i september, hvor
foreningen var med som observatør, for at
vurdere om man fremover skal sprede vores
deltagelse. Ikke at vi finder Folkemødet
på Østersøens perle irrelevant, men det
har efterhånden nået en størrelse og et
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Som annonceret i den nu tidligere
Venstreregerings grundlag kom der
i foråret et forslag om at nedsætte
aldersgrænsen for at erhverve
kørekort til knallert fra 16 til 15 år.
Ungdomsskoleforeningen advarede mod de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser herved, men
anerkendte samtidig at mange
skoler, især i landzoner, oplevede
transportudfordringer for de unge.
Foreningen valgte således strategisk at gøre Transportministeriet
og andre involverede myndigheder
opmærksomme på de udfordringer,
der ville komme undervisningsmæssigt og administrativt ved en
sådan sænkelse, og pressede på
for at få retningslinjer og konsekvensændringer klarlagt og kommunikeret til ungdomsskolerne
inden ikrafttrædelsesdatoen.
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prisniveau, der gør det betimeligt at evaluere
om udbytte står mål med indsats. Vi deltog
i juni med en delegation af bestyrelsesmedlemmer og ansatte – udover debatten om
10. kl. (se Formanden beretter) arrangeredes
debatmøder med nuværende og potentielle
samarbejdspartnere som Ungdomsringen,
Børne- og Kulturchefforeningen, Ungdommens Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og
Foreningen Norden.
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LÆRINGSLOKOMOTIVET
Efter en lang og konstruktiv dialog med
Egmont Fonden kunne Ungdomsskoleforeningen i maj lægge sidste hænder på
en ansøgning om udfoldelse af intensive
læringsforløb på ungdomsskoler. Fonden
gav en donation på 9,3 millioner kroner til
et projekt over tre år.
I Læringslokomotivet afvikles tre til
fire ugers intensive læringsforløb som
campforløb, hvor elever forventes at
deltage aktivt gennem hele dagen.
Gennem forløbet vil elevernes færdigheder
inden for matematik og dansk styrkes,
desuden lægges der også meget vægt
på at udvikle deres personlige og sociale
kompetencer og ikke mindst troen på, at

Deltagende ungdomsskoler
(førstegenerationsskoler)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Københavns Kommunes Ungdomsskole
Nyborg Ungdomsskole
Aabenraa Ungdomsskole
Slagelse Ungdomsskole
Skanderborg Ungdomsskole
Struer Ungdomsskole
Frederikshavn Ungdomsskole
Mariagerfjord Ungdomsskole
Viborg Ungdomsskole
Rebild Ungdomsskole
Guldborgssund Ungdomsskole
Herning Ungdomsskole
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uddannelse også er en realistisk mulighed
for dem.
I efteråret kunne de første 12 deltagende
ungdomsskoler og kommuner udpeges
– projekterne er nemlig i høj grad samarbejdsprojekter, der fordrer tæt samarbejde
og dedikation fra såvel forældre, klassekammerater, folkeskoler og forvaltninger.
I løbet af efteråret blev der nedsat hhv.
en ekspertgruppe og en følgegruppe,
som skal følge projektet og som sikrer
dets udvikling. Gruppernes medlemmer
er håndplukket fra en række betydningsfulde organisationer, som ungdomsskolen
i højere og højere grad arbejder sammen

med. Ekspertgruppen vil bidrage med
erfaringer og viden på området gennem
hele projektperioden, mens følgegruppen
vil bidrage med såvel faglig viden, som
organisatorisk og politiske erfaringer og
skal således understøtte, at projektets
erfaringer, resultater og de gode historier
udbredes og forankres i ungdomsskoler og
kommuner.

LÆRINGSLOKOMOTIVET

Intensive læringsforløb

Ekspertgruppen:

Følgegruppen:

•
•
•
•
•
•
•
•

• Mette With Hagensen,
Skole og forældre
• Jan Andreasen, Uddannelsesforbundet
• Henry Hansen, UU Danmark
• Mohammed Bibi, Skolelederforeningen
• Julie Bay, Undervisningsministeriet
• Søren Johansen Melcher, KL
• Mette Tram Pedersen,
Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
• Per Nielsen, LU
• Sine Eggert, Efterskoleforeningen
• Børne- og kulturchefforeningen og Danske
SOSU-skoler udpeger repræsentanter i 2017
• Lars Buchholt Kristensen, Ungdomsskoleforeningens bestyrelse

Mette Pless, CeFU
Lisbeth Nørgaard, LøkkeFonden
Jesper Lyders Andersen, Lær for livet
Hans Jørgen Dam, Epinion
Carsten Djursaa, Plan T i Odense
Birgitte Hestelund, Plan T i Odense
Rikke Nedergaard, Horsens Ungdomsskole
Claus Jepsen, Metropol

EFTERÅRSKONFERENCE
Efterårskonference 2016 satte fokus på
begrebet ”læringsmålstyret undervisning”
og ungdomsskolen – i lyset af at vi, som
samarbejdende skoleform også må forholde
os aktivt til de vilkår, der er centrale for vores
samarbejdspartnere, men uden at gøre vold

på vores eget DNA. Der var således tale om
en mere faglig orienteret og mindre politisk
konference, der derfor ikke afhang af at være
placeret tæt på Slotsholmen. Vi benyttede
således muligheden til at komme tættere på
vore vestdanske medlemmer og placerede
konferencen centralt i Jylland ved Vejle. 134
ungdomsskolefolk deltog på dagen.

Lærings
- DNA e målstyret unde
ller vilds
rvisning
por?

Ungd
Mandag omsskolefore
ningen
d. 14. no
s ef
vember
2016 på terårskonferen
Hotel Ve
ce
jlefjord
, Stou

by
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Doku:SEN – Dokumentation gennem
Statistik, Evaluering og Narrativer

Dokumentationsindsatsen af skoleformens indsatser sker
i samarbejde med Undervisningsministeriet og for driftslignende midler bevilliget herfra. Indsatsen forløb i to spor

Spor 1: Ungdomsskolestatistik

I foråret forberedtes indkaldelsen af data for skoleåret
2015-16 fra ungdomsskolerne med klargøring af tre
platforme: de to mest udbredte administrationssystemer i
ungdomsskolen: LARA og Feliks samt en tredje til de skoler, der benytter andre systemer. Herefter blev vejledning
udarbejdet og sendt til samtlige ungdomsskoler.
På baggrund af de gode erfaringer fra 2015 tilbød Ungdomsskoleforeningen igen i år de 8 ungdomsskolekredse
at komme ud i landet og afholde lokale statistikcamps,
hvor deltagere i fællesskab gennemgår de nødvendige
indberetninger af data, og den enkelte ungdomsskole får
mulighed for support og indberetning på stedet.

Spor 2: Evaluering- og Narrativdelen

Q & A Christina Bremholm,
ansvarlig for Ungdomsskolestatistikken

?
!

Q: Fortæl hvad er en statistikcamp?
A: Det er en workshop, hvor ungdomsskolerne
får hjælp til at færdiggøre årets statistikindberetning. Den enkelte ungdomsskole møder op,
en eller flere personer med en bærbar PC under
armen og med udgangspunkt i egne statistikdata,
gennemgås fælles problemstillinger og generelle
usikkerheder, ligesom der er mulighed for at få
håndholdt assistance. Målet er ved slutningen af
dagen, at ungdomsskolen kan afslutte sin indberetning og tage hjem og koncentrere
sig om at bedrive ungdomsskole. Det lykkes i de fleste af tilfældene.

?
!

Q: Hvorfor begyndte Ungdomsskoleforeningen med at arrangere statistikcamps?
A: Vi kunne mærke at mange medlemsskoler syntes statistikindberetningen var en
rigtig øv-opgave. Sådan en, hvor der altid lige kom en overspringshandling i vejen. Og
når så indleveringsfristen var lige oppe over, sad man i kø i telefonen for at få svar fra
mig, og kunne ikke komme videre. Fra min stol kunne jeg høre, at mange af skolernes
spørgsmål var de samme eller om samme områder. Det måtte kunne gøres nemmere
for alle parter. Ved at placere campene lokalt minimerer vi skolernes transporttid, så
de kan sende alle relevante medarbejdere afsted, og ved at lægge det i ungdomsskolekredsene læner vi os op ad allerede opbyggede samarbejdsrelationer. Skolerne hjælper nemlig også hinanden på campene – det er sådan lidt et slags ”statistiknetværk”

?
!

Q: Hvor mange var med i 2016?
A: Alle 8 kredse takkede i år for første gang ja til tilbuddet. I alt deltog 87 medarbejdere fra 46 ungdomsskoler - både sekretærer, afdelingsledere, vice- og inspektører.
Der er for mig ingen tvivl om, at campene er et væsentlig bidrag til den tidligere og
bedre færdiggørelse af statistikken, som har været mulig de seneste år, hvilket giver
sekretariatet mere tid til at analysere og faktisk bruge den viden statistikken fremskaffer til skoleformens bedste.

I juni blev der afviklet den åbne Konferen:SEN med 48
deltagere, hvor erfaringer fra allerede gennemførte
Doku:SEN-forløb blev fremlagt og debatteret.

Trods en udbredt interesse for behovet for dokumentation af ungdomsskolernes indsatser og resultater, måtte
vi over året konstatere, at ungdomsskolerne er under
pres og således ikke har medarbejderressourcer til at
deltage i lange udviklingsforløb. Det blev startskuddet til
at eksperimentere lidt med formatet. Til introduktionsworkshoppen i marts var der 10 ungdomsskoler tilmeldt.
Doku:SEN-forløbene blev i løbet af efteråret omlagt til
mere håndholdte sparrings- og supervisionsforløb ude på
den enkelte skole, fremfor en fælles og central afviklet
kursusrække.
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NETVÆRK
Q&A
Mads Søndergaard Thomsen,

vicesekretariatschef, ansvarlig for netværkene

?
!

?
!

Q: Hvordan vil du karakterisere netværkene i 2016.
A: Netværkene er en central del af Ungdomsskoleforeningens strategi og indsatser. Netværkene er de fora, hvor medlemmerne mest kommer til orde over året. Hvor
medlemmerne ikke blot klæder hinanden,
men også sekretariat og bestyrelse, på til
hvad det er, der optager skolerne her og
nu. Der skal også være plads til inspiration
fra andre end netværksdeltagerne, hvis
der er oplagte emner, der kan belyses af
eksterne oplægsholdere. Men det primære
omdrejningspunkt er og bliver den aktive
deltagelse fra medlemmerne.
Q: Er der noget nyt på netværksområdet i
2016 du gerne vil fremhæve?
A: Det må være vores nye netværk om
indsatser på flygtningeområdet. Det
bundede i et medlemsønske fra en håndfuld
medlemsskoler, som vi reagerede på. Efter
et velbesøgt opstartsmøde i foråret kunne
vi dog konstatere, at tilstrømningsmønstret til Danmark ændrede sig hastigt, og
at temaet dermed ikke stod så højt på alle
skolers dagsorden længere. Men det er et
eksempel på en agil forening, der hurtigt
kan reagere på udfordringer i samfund og
på skolerne.

Med i alt 134 deltagere i netværksarrangementer over hele året, har vi dog måtte
konstatere en vigende interesse, hvilket da
også resulterede i en del møder med kun få
deltagere, eller ligefrem aflyste møder. Det
forhold og ønsker fra flere netværksdeltageres side, overbeviste os om, at det var tid
til at tænke nyt.

?
!

Q: Hvilket nyt er der så tænkt?
A: Vi brugte de sidste par måneder af 2016
til at gå i tænkeboks på baggrund af de
ytringer fra medlemsskoler, om at der skulle
ske noget nyt og anderledes i netværkene.
Derefter har bestyrelsen været inddraget,
for at finde en løsning, der tilgodeser
medlemmers ønsker og samtidig flugter
med vores vision. Vi er nu fremkommet
til en fleksibel model, som afprøves i 2017,
hvor nogle af netværkene har fællesdage
med andre netværk. Det giver mulighed for
at få noget mere inspiration udefra med
oplægsholdere, som måske også koster
lidt, fordi der kommer mere volumen i en
netværksdag. Samtidig mødes visse af
netværkene stadig temabaseret om fx
almenundervisning, heltidsundervisning,
flygtninge og udveksler erfaringer indbyrdes
som man hidtil har gjort.
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KOMMUNIKATION

OM UNGDOMSSKOLEN
I DANMARK

Bladet
Ungdomsskolen
Bladet er med sin faste udgivelseskadence stadig
en central del af foreningens kommunikationsstrategi, der både formidler viden, skaber debat
og giver synlighed og sammenholdsfølelse. Det
trykte format giver mulighed for at nå videre ud
end ledelseslaget i medlemsskolerne.
I 2016 var marts-udgaven et temanummer om
turboforløb i ungdomsskolen, og løbende over
året var der et gennemgående tema om unge
flygtninge i ungdomsskolen.

Ungdomsskoleforeningen på
facebook
Foreningens digitale strategi med nyhedsbreve og
hjemmeside blev suppleret med en facebook-profil.
Det skete i erkendelse af, at mange ungdomsskolefolk færdes i facebookuniverset og ser det som en
vital informationskilde – men lige så meget fordi
facebooks mere uformelle karakter, giver mulighed
for anderledes og mere dynamisk kommunikation
med medlemmer og andre interessenter: lancering
af politiske oneliners, hurtige kommentarer på
udspil, bredere eksponering af pointer fra vores
konferencer og andre arrangementer for at nævne
nogle muligheder.
Til gengæld udfasede Ungdomsskoleforeningen
Ungepakkens nyhedsbrev.
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Nyt
informationsmagasin
Med udgangen af 2016 kunne Ungdomsskoleforeningen for midler fra Undervisningsministeriet
præsentere et helt nyt generelt informationsmagasin. Baggrunden for dette er det faktum,
at Ungdomsskolen udvikler sig hele tiden i takt
med ændringer på unge- og undervisningsområdet. Især skolereformen og dens muligheder for
Åben skole, udvidet valgfagsrække og understøttende undervisning har rundt om i landet givet
ændringer i opgaveporteføljen for ungdomsskoler.
Populært sagt, kan man hævde, at vi også har fået
en mere åben ungdomsskole. Det har vi fokuseret
på i et nyt info-hæfte om ungdomsskolen, dens
indsatsområder og ikke mindst samarbejdspotentialer til gavn for unges udvikling og uddannelse.
Hæftet lå klar i en dansksproget net-version ultimo december og blev præsenteret i januar 2017.
En engelsksprogede version fulgte efter senere.

Jubilæumsmagasin
2017 markerer Ungdomsskolens 75 års jubilæum. Så
efteråret 2016 blev bl.a. brugt på at producere et lille
jubilæumsskrift, der fejrer os selv som skoleform.
Skriftet skulle også gerne vise vores DNA som en
skoleform i den folkeoplysende tradition, hvor dannelse og læring – ikke mindst praktisk orienteret
læring – går hånd i hånd til gavn for alle mulige typer
af unge i Danmark. Hæftet blev lavet i samarbejde
med et bureau og er dermed reklamefinansieret, og
kan således rekvireres gratis af medlemmer.

FORENINGEN

Tips- og lottomidler

1,26 %

Deltagerbetaling

19,95 %

I tal:
Omsætning:

kr. 6.809.565,-

Driftslign. tilskud
Undervisningsministeriet:

kr. 870.000,-

Kontingent:

kr. 2.288.762,-

Konferencer, kurser, mv.:

624 deltagere

Netværksmøder:

134 deltagere

Kontingent

33,61 %

Tilskud øv. Projekter

26,23 %

Driftslign. tilskud UVM

12,78 %

Blad/salg og annoncer

6,18 %

Nye muligheder for
medlemmer
I 2016 overgik Ungdomsskoleforeningen til
et nyt administrationssystem -Membercare
– som både giver medlemsskolerne nogle
bedre muligheder for at håndtere og ikke
mindst få overblik over alle skolens engagementer med foreningen, men også på
sigt giver nogle administrative lettelser på
sekretariatet. Systemet blev introduceret
først på efteråret.

Bestyrelsen

Sekretariatet

Også i 2016 blev det nødvendigt at indkalde
suppleanter til bestyrelsesarbejdet. Første
gang i januar, hvor Ali Vural, UngNord-Odense måtte træde ind, grundet formandens
død. Og igen i november hvor Finn Conrad,
Herlev Ungdomsskole afløste næstformand
Kent Sørensen, der havde fået nyt job som
Kultur-og fritidschef i skive Kommune. Øvrige
medlemmer var: Lars Buchholt Kristensen,
Silkeborg; Per L. Christensen, UngVestOdense, Jørgen Sams, KKU; Hans Mosegaard,
Vejle; Lise Zaar, Hvidovre og Mikkel Brander,
Tønder.

Også på sekretariatet var der nye ansigter.
Ikke mindst som følge af en ny strategi om
at søge ny dynamik, mere fleksibilitet og
lette presset ved spidsbelastninger som fx
statistikindsamling gennem tilknytning af
praktikanter fra videregående uddannelser
og studentermedhjælpere. Nogle gange er
matchet så fint, at det giver basis for fastansættelse, som det gjorde for Janni Kristensen
i september måned. Andre praktikanter/
medhjælpere tilknyttet sekretariatet i løbet
af 2016 var: Christian Lykke Førgard, Christian
Andersen Melin, Kirsten Abild Nielsen.
I oktober tiltrådte Hanne Kirk stilling som
programleder i Læringslokomotivet.
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