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Søjler eller taburet...
Vi har længe beskrevet interessevareta-
gelse – viden – netværk som de tre søj-
ler Ungdomsskoleforeningen bygger på. 
Men i løbet af min formandstid er jeg 
blevet mere og mere bevidst om, at det 
ikke er tre søjler, men ben på en trebe-
net taburet. Mao. søjlerne står ikke for 
sig selv, men i et samspil understøtter 
de foreningens balance på en dynamisk 
måde – alle ved jo, at trebenede tabu-
retter er lumske og at den, der sidder på 
en aktivt skal fordele vægten mellem 
de tre ben for at man ikke vælter. Eller 
lidt mere konkret med et eksempel: 
når formanden for ekspertudvalget 
for overgange gæster et netværksar-
rangement, får deltagerne både viden 
om tanker bag en kommende reform, 
men også mulighed for at byde ind med 
egne og måske ny viden til en af de cen-
trale figurer i reformprocessen. Denne 
viden er også med til at klæde bestyrel-
sen og sekretariatet yderligere på til sit 
videre arbejde – og sandsynligvis også 
ungdomsskolekollegerne fra de andre 

skoler på netværksmødet. Og sådan 
spiller indsatsområderne sammen – og 
skal spille sammen – for at udnytte 
ungdomsskolernes og deres forenings 
begrænsede ressourcer bedst muligt.

Og det bliver mere og mere nødvendigt 
at tænke på tværs af søjlerne. Vi kan 
tydeligt mærke, at medlemsskolerne 
er hårdere spændt for mht. ledelsestid, 
men det betyder blot, at foreningen 
skal blive skarpere på vores tilbud og 
aktiviteter.  

Ungdomsskolerne i dag er meget for-
skellige og har i den grad taget rollen på 
sig som kommunernes fleksible aktør 
på ungdomsområdet – en force, når vi 
som skole kan spille ind med en god 
løsning på en aktuel udfordring for unge 
lokalt her og nu, og en forbandelse, når 
der på landsplan skal skabes en samlet 
definition på, hvad en kommunal 
ungdomsskole er for en størrelse. Som 
forening er det Ungdomsskoleforenin-

FORMANDEN BERETTER
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gens opgave at være med til at fremme 
fællesskabet og identitetsfølelsen og 
det gør vi qua vores aktiviteter. Derfor 
er jeg glad for, at hele 1005 repræsen-
tanter fra medlemsskolerne har delta-
get i vores 25 afholdte arrangementer i 
løbet af året. 

Jeg kan også med tilfredshed konstate-
re, at ungdomsskolerne kommer mere 
og mere på det mentale landkort i Dan-
mark. Stor var vores glæde i december, 
da fx A.P. Møllers Støttefond opsøgte 
Ungdomsskoleforeningen med forslag 
til et samarbejde. Det tolker jeg som en 
indikation for, at mange års målrettet 
indsats på at synliggøre skoleformen 
og vores mange indsatser giver pote. 

Lars Buchholt Kristensen.

Den 1. maj flyttede Ungdomsskolefor-
eningen ind i nyistandsatte lokaler ved 
havnen i Odense. Det tidligere lejemål 
var i et konkursbo, der stille og roligt 
forfaldt og samtidig var sat til salg som 
projektsalg med risiko for kort fraflyt-
ningsvarsel. 

Det nødvendiggjorde, at sekretariatet 
måtte handle proaktivt. Valget på nyt 
domicil faldt endeligt på kontorfaci-

liteter i komplekset Odin Havnepark, 
der tillige indbefatter et kursus-og 
konferencecenter, hvor en del af for-
eningens aktiviteter kan placeres på 
mere fleksible og favorable vilkår end 
markedet ellers byder prismæssigt såvel 
som tilmeldingsfrist-mæssigt. 

Ungdomsskoleforeningen egne mødelo-
kaler kan lånes af medlemsskoler, der fx 
vil mødes på halvvejen.

UNGDOMS- 
SKOLERNES  
HUS
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Det af Egmont 
Fonden støttede 
udrulningsprojekt 
Læringslokomotivet 
kom for alvor på 
skinner i 2017. 
Året kulminerede 
i september med 
gennemførslen 
af 12 camps over 
hele landet med 
deltagelse af 240 
unge.

Læringslokomotivet har til formål at 
udbyde og udbrede intensive læringsforløb 
i ungdomsskoler landet over, der styrker 
faglige, såvel som personlige og sociale 
kompetencer for unge i 7.-8-kl. – så de min. 
opnår karakteren 02 i dansk og matematik 
og erklæres uddannelsesparate. Sideløbende 
handler det om at udvikle en organiserings-
model, hvor ungdomsskoler i et frugtbart 
samarbejde med folkeskoler og andre lokale 
parter kan tilbyde flere unge intensive forløb 
af høj kvalitet og som er økonomisk bære-
dygtige.  

Over foråret blev der arbejdet intensivt 
med forberedelse af campene. Lokalt 
skulle skolerne rekruttere medarbejdere og 
sammensætte teams til afvikling. Sam-
mensætning af teams skulle tage hensyn til 
medarbejdernes fagligheder i hhv. dansk og 
matematik, ligesom kendskab og netværk i 
hhv. ungdomsskole og folkeskoler i kommu-
nerne blev vægtet. 

For at sikre et kvalitativt højt og ensartet 
kompetenceniveau tilbød Ungdomsskolefor-
eningen i samarbejde med Metropol et ud-
dannelsesforløb for underviserne bestående 
af 3 x 2 dage. Her blev bl.a. arbejdet med 
karaktertræk, som kan hjælpe de unge i ar-
bejdet med sig selv.  Ungdomsskoleforenin-
gen udarbejdede en materialebank – som 
medarbejderne fra kunne plukke undervis-
ningsmaterialer fra, men fravalgte at have 
et fælles standardmateriale, for at skabe de 
bedste rammer for individuelt målrettede 
forløb. 

Over forsommeren arbejdede ungdomssko-
lerne tillige med rekruttering af elever, for-
beredelse af disse og deres forældre og ikke 
mindst forberedelse af afgiver-folkeskoler i 
form af kontaktlærerordninger, makkerord-
ninger og rammesætning af efterforløb – for 
at sikre de deltagende elevers fortsatte 
kontakt og tilbagevenden til stamklasse og 
at de gode takter, eleverne havde opnået på 
camp kunne videreføres. 

Camps afvilket i september 2017 på flg. ungdomsskoler:

3 ugers camp  
m. overnatning 

4 ugers camp  
m. overnatning 

3 ugers dagscamp 4 ugers dagscamp 

Mariagerfjord Rebild København Slagelse 

Viborg Guldborgsund Nyborg Struer 

Frederikshavn Herning Aabenraa Skanderborg 

LÆRINGSLOKOMOTIVET

LÆRINGSLOKOMOTIVET · 3 UGER

Navn

LOGBOG
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Netværk for intensiv læring 
I februar blev der oprettet et Netværk for 
intensiv læring som både projektskoler og 
andre ungdomsskoler med interesse for 
området kan deltage i. Projektskolerne har 
i det første år udgjort kernen i netværket. 
Efterhånden som projektet skrider frem 
og deltagerskolerne opnår flere erfaringer, 
som de kan øse af, forventes det at nye 
skoler kommer til. 

Regionale kapacitetscentre.
De i alt over hele projektperioden 18 
deltagende ungdomsskoler blev i efteråret 
2017 fordelt på 5 regionale kapacitetscen-
tre. I kapacitetscentrene mødes 1. og 2. 
generationsskolerne løbende og drøfter de 
lokale projekters fremdrift, og 2. generati-
onsskolerne drager nytte af den viden og 
erfaring, som 1. generationsskolerne har 
ift. gennemførsel af intensive læringsfor-
løb i praksis. På sigt vil denne viden også 
stilles til rådighed for andre ungdomssko-
ler, som vil ønske at arbejde med intensive 
lærings forløb.

INTENSIVE LÆRINGSFORLØB 
I UNGDOMSSKOLER 

”Arbejdet med 
karakterstyrkerne har 
været fint – det har 
betydet meget ift. at 
kaste mig ud i ting. De 
hjælper mig med at tro på 
mig selv og holde fast.”
En ung deltager på camp

”Hun er fået fra at gå 
helt i baglås til meta-
kognition: ”jeg kan godt 
se, at det her ikke er så 
godt, så gør vi det her 
i stedet”. Jeg har haft 
hende i to år, og jeg kan 
bare se, at der er sket et 
eller andet med hendes 
forhold til sig selv.”
En kontaktlærer

Intensive læringsforløb

LÆRINGS- 
LOKOMOTIVET

Tæl til  10BRÆND 
for 

det du vil

BEDST sammen

PRØV SE LÆROG

Bare sig  TAK
GIV  ALDRIGOP

TRO PÅ DET
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Under overskriften ”Har vi glemt dan-
nelsen?” holdt Ungdomsskoleforeningen i 
oktober efterårskonference med 149 ung-
domsskolefolk med fokus på den gryende 
dannelses-debat og hvad det vil betyde for 
skoleformen. 

I forbindelse med konferencen valgte for-
eningen at tage temperaturen på ungdoms-
skolernes arbejde med dannelsesbegrebet, 
hvilket resulterede i netudgivelsen ANNO 
2017 – perspektiver på dannelse, som viste, 
at frygten for dannelsesbegrebet afgang 
ved døden var langt overdrevet i relation 

til ungdomsskoleverden. Udover artikler, 
refleksioner og eksempler fra ungdoms-
skolerne selv, indeholdt den også bidrag fra 
debattører og politikere som fx nuværende 
og forhenværende undervisningsministre 
Merete Riisager og Bertel Haarder.

UNGDOMSSKOLERNE 
HUSKEDE DANNELSEN

– perspektiver på dannelse

2017
ANNO
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Af andre kurser kan nævnes det nyudviklede 
kursusforløb Projektledelse og -udvikling, 
hvor deltagere over 3 kursusdage fordelt 
over sommerhalvåret fik kendskab til en 
række metoder i projektlederens værk-
støjskasse, og lejlighed til at afprøve dem 
i praksis sammen med kolleger fra andre 
ungdomsskoler. Forløbet henvendte sig især 
til vækstlaget af unge, fremadstormende 
medarbejdere og ledere i landet ungdoms-
skoler, der også har ønske om at udvikle sit 
netværk i skoleformen. 

2017 bød også på et sekretærkursus i 
november med hele 74 deltagere, hvor der 
blev sat fokus på trivsel og arbejdsglæde 
i en travl hverdag. Sekretærerne er en 
målgruppe, vi har arbejdet systematisk med 
i længere tid. De er jo nøglepersoner i ung-
domsskolernes mangefacetterede hverdag. 
Sekretærkurserne har således fået et spin-
off i form af et selvstændigt netværk. 

I efteråret måtte Ungdomsskoleforeningen 
dublere sit kursus for nye knallertundervi-
sere i efteråret, hvor der blev afholdt to fuldt 
bookede weekendkurser. En noget overra-
skende udvikling idet vi siden omlægninger 
i 2012-13 ikke tilnærmelsesvis har kunnet 
køre med fuldt hold og endda også har måt-
tet acceptere et underskud nogle år, for at 
medlemmerne kunne få medarbejdere med 
de nu lovbestemte kvalifikationer. 

I december var 82 deltagere samlet til 
SoMe-kursus. En spændende dag, hvor del-
tagerne fik teoretisk input og mulighed for 
gruppediskussioner på tværs af ungdoms-
skoler efter niveau eller – som nogle valgte 
– at arbejde sammen i den gruppe, der kom 
fra én skole. Deltagerkredsen var en blandet 
flok af kommunikations-, projekt- og ad-
ministrative medarbejdere. Profiler som vi 
traditionelt ikke ser så ofte i foreningsregi. 
Sådanne mere praktisk orienterede kurser 
er en måde at imødekomme nogle af de 
ønsker, der fremkom i kredsen omkring 
almennetværket.

KURSUSVIRKSOMHEDEN

Hip hip hurra – og så det lange...
2017 markerede ungdomsskolens 75 års jubi-
læum. Det markerede Ungdomsskoleforenin-
gen med hæftet 75 år (ung), som fra januar 
kunne rekvireres gratis fra sekretariatet – 
dette kunne lade sig gøre, da der var tale om 

et reklamefinansieret tiltag. Efterspørgslen 
var så stor, at det blev nødvendigt at indføre 
en øvre begrænsning for hvor mange den 
enkelte skole kunne rekvirere. 
Hæftet kunne også downloades i en netver-
sion.
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Netværk er en integreret del af Ungdoms-
skoleforeningens overordnede strategi: 
at facilitere netværksdannelse mellem 
ungdomsskolemedarbejdere og -ledere, 
så vi kan inspirere hinanden og lære af 
hinandens gode som såvel knap så gode 
erfaringer. Det har foreningen gjort siden 
00’erne. 2017 blev imidlertid året, hvor 
netværksarbejdet blev sat i spil for at blive 
tilpasset en ny virkelighed, hvor ungdoms-
skoler i stigende grad bliver udfordret på 
især ledelsestid. 

Derfor blev nogle af eksisterende tema-
betonede netværk som forsøg arrangeret 
på en ny måde i arrangementer øst og vest 
for Storebælt. På denne måde kan en del 
af dagen være tværgående og fælles, og 
således tiltrække lidt større navne udefra 
– mens resten af dagen foregår i tema/
virksomhedsområde-baserede grupper. 

Der blev over året afholdt 4 netværksmøde 
efter denne opskrift: da ekspertudvalget 
om overgange fra grundskoler til ungdoms-
uddannelser i foråret havde barslet med 

sine anbefalinger lykkedes det kort tid efter 
at få udvalgets formand til at fortælle om 
baggrund og debattere ungdomsskolernes 
muligheder og udfordringer heri. Også BKF-
formanden besøgte netværket og kom med 
forvaltningschefernes input til ungdoms-
skolerne fremtidige roller i dette felt. 

Senere på året gæstede bogaktuelle Agi 
Csonka netværkene og kom med sine bud 
på, hvordan ungdomsskoler kan bidrage til 
øget uddannelseslighed og have særligt 
øje for unge med uddannelsesfremmede 
baggrunde.

Erfaringerne fra det første år med en øst-
vest-organisering er positive, så foreløbig 
lader Ungdomsskoleforeningen forsøget 
fortsætte ind i 2018. 

Mens de gamle netværk blev udviklet kom 
der også to nye netværk til: et om intensiv 
læring, som et spinoff af Læringslokomoti-
vet og et sekretærnetværk som spinoff af 
de populære sekretærkurser.

NETVÆRKSTANKEN  
UNDER UDVIKLING
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I slutningen af 2016 fik ungdomsskolerne ny 
minister, idet en udvidelse af regeringskred-
sen banede vej for Merete Riisagers entré på 
Frederiksholms Kanal. I februar var Ung-
domsskoleforeningen således inviteret til et 
hilse-på-møde, hvor formand og sekretari-
atschef fik mulighed for at kunne præsen-
tere skoleform og forening for ministeren 
og tale vores visioner ind i de dagsordener, 
ministeren havde sat. 

Hilse-på-mødet var ikke det eneste møde 
med toppolitikere over året. Især over 
foråret havde foreningen løbende møder og 
uformelle kontakter til et bredt udsnit af 
folketingspolitikere på undervisningsom-
rådet mhp. at debattere ungdomsskolens 
muligheder i forbindelse med reformerne på 
området for overgange.

Ungdomsskoleforeningen har i en årrække 
været medlem af Forum100%, som arbej-
der for at få flest muligt unge igennem en 
ungdomsuddannelse. I forbindelse med en 
omorganisering af Forum100% tilbød Ung-
domsskoleforeningen, at de flyttede ind 
hos os. Der er tale om et bofællesskab, hvor 
Forum100% køber lokaleplads og visse se-
kretariatsfunktioner. Og så giver den fysiske 
nærhed god mulighed for at opnå synergi 
mellem de to foreningers indsatsområder.

GODDAG!

GODDAG 
II!
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HØRING PÅ  
CHRISTIANSBORG
- om bedre veje til ungdomsuddannelserne

Ekspertudvalgets (Stefan Hermann-udval-
get) anbefalinger, der kom i foråret, og det 
deraf følgende regeringsudspil om bl.a. FGU 
og samlet kommunal ungeindsats fyldte 
i sagens natur en stor del i foreningens 
interessevaretagelse i det forløbne år. Emnet 
var også genstand for en høring på Christi-
ansborg, som Ungdomsskoleforeningen i 
samarbejde med LU, LA10 og MF Annette 
Lind (S) havde inviteret til i april. Dagen bød 
på oplæg fra forskerne Noemi Katznelson 
og Niels Egelund, og fra Klaus Majgaard, der 
både har rødder i kommunal forvaltning og i 
folkeoplysning. 

Den afsluttende paneldebat med uddan-
nelsespolitikere fra en bredt udsnit af 
Folketingets partier - Enhedslisten, Socialde-
mokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti – var 
selvfølgelig præget af, at forhandlingerne var 
gået i gang og de derfor måtte udvise visse 
diskretionshensyn. Men de 80 fremmødte 
ungdomsskolerepræsentanter fik mulighed 
for at spille deres input ind til politikerne.
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Siden 2013 har Ungdomsskolen i samarbejde 
med og for midler fra Undervisningsmini-
steriet faciliteret et projekt mhp. at udvide 
skoleformens dokumentationsformer til 
også at indbefatte indsatsteori og narrativ 
metode. 

I løbet af 2017 færdiggjorde Ungdomsskole-
foreningen det igangværende forløb for de 
deltagende skoler, og vægten blev således 
rettet mod at beskrive operationelle model-
ler, let tilgængelige metoder og værktøjer, 
som kan bruges af alle ungdomsskoler. Disse 
blev samlet i en netpublikation, der så da-
gens lys i oktober og projektet blev endeligt 
afsluttet med en opsamlende artikel i Bladet 
Ungdomsskolens decembernummer. 

Udvikling af foreningens be-
handling og formidling af doku-
mentation
Et nyt fokusområde i dokumentationsar-
bejdet blev indledt i 2017. Både forening og 
ministerium har længe haft et ønske om en 
bedre udnyttelse af den viden statistikdata 
og anden dokumentation fremskaffer. 

En forudsætning herfor er bl.a. en hurtigere 
indberetning af data – så der kan reageres 
hurtigere på aktuelle udviklinger. Indsat-
sen med at støtte skolerne bedst muligt i 
indberetningsfasen via fx statistikcamps 
har givet pote, men potentialet heri er nok 
også udtømt. Fokus rettes nu mod digitale 
muligheder.  

Således var 60 administrative ungdoms-
skolemedarbejdere og ledere samt repræ-
sentanter fra de tre hovedleverandører af 
administrative systemer samlet i november 
for bl.a. af debattere muligheder for at opti-
mere indberetningsprocessen af ungdoms-
skolestatistikken og udnyttelse af indkomne 
data. Output fra dagen vil blive brugt i det 
fremtidige arbejde og tilrettelæggelse af 
statistikarbejdet for 2018 og vil indgå i 
grundlaget for Ungdomsskoleforeningens 
nye projekt om bedre integrering og opera-
tionalisering af statistikdata gennem de tre 
mest udbredte administrationssystemer via 
netbaserede indberetninger.  Nogle af ung-

domsskolernes ønsker og råd gik udbyderne 
straks i gang med at udvikle på, og de er 
allerede imødekommet. 
 
Ungdomsskolestatistik for 
2016-17
I foråret på begyndtes klargøring af indkal-
delse af data via fire platforme. En mere end 
året før, da et nyt administrationssystem er 
blevet udbredt i ungdomsskolekredsen. Før 
sommerferien blev vejledning til ungdoms-
skoler udarbejdet og udsendt. 
Desuden blev statistikcamps planlagt og 
udbudt i de ni ungdomsskolekredse. Seks 
blev afholdt – herunder nogle slået sammen 
– over efteråret med i alt 53 deltagere.  Der 
blev åbnet for indberetning af data primo 
september – en proces, der kørte efteråret 
over.

DOKU:SEN 
– Foreløbigt farvel og tak 
til indsatsteori, evaluering 
og narrativer
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FORENINGEN

Lumbyvej 19 D, 5000 Odense C
Tlf. 66 149  149
ung@ungdomsskoleforeningen.dk
www.ungdomsskoleforeningen.dk

I bestyrelsen sad:
Lars Buchholt Kristensen, Silkeborg Ungdomsskole, formand
Per L.M. Christensen, UngOdense, næstformand
Jørgen Sams, Københavns Kommunes Ungdomsskole, kasserer
Lise Zaar, Hvidovre Ungdomsskole
Hanne Tjessem, Høje-Taastrup Ungdomsskole
Hans Mosegaard, Vejle Ungdomsskole
Mikkel Brander, Tønder Ungdomsskole
 

På sekretariatet  
har man kunnet møde:
Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef
Mads Søndergaard Thomsen, vicesekretariatschef
Christina Bremholm, økonomi-og administrationsansvarlig
Mette Lund Andersen, sekretariatsmedarbejder
Hanne Kirk, programleder Læringslokomotivet
Cathrine Jane Thomas, pæd. konsulent Læringslokomotivet
Bjarne Mouridsen, redaktør bladet Ungdomsskolen
Søren Hanmann Larsen, konsulent
Janni Kristensen, kommunikationskonsulent
Kirsten Abild Nissen, studentermedhjælp
Mette Herschend, praktikant
Mette Schmidt Hansen, praktikant
 
Unges uddannelse, dannelse og udvikling er ungdomsskolernes 
kerneopgave. Det ansvar har vi også i højere grad taget på os 
på foreningens sekretariat, idet vi nu både har studentermed-
hjælpere og praktikanter tilknyttet. Det giver en ny dynamik på 
arbejdspladsen, og nogle friske øjne på vores opgaveporteføljer 
fra nogle unge, der for ganske få år siden faktisk var skolefor-
mens brugere. Det giver os ikke mindst et godt supplement, 
når vi skal tænke ”ungt” og prøve at oversætte skolerne 
dagligdag med de unge til en virkelighed for et landsdækkende 
sekretariat, der i lige så høj grad må orientere sig med en ”vok-
senverden” i det politiske felt og blandt embedsmænd.

I tal:  
  Omsætning:  kr. 8.867.726,-
  Driftslign. tilskud Undervisningsministeriet:  kr. 857.000,-
  Kontingent:  kr. 2.323.934,-
  Indtægtsdækket virksomhed:  kr. 5.602.995,-
  Antal deltagere i arrangementer:  1005 deltagere

Kontingent

26,21 %

Driftslign.  
tilskud UVM

9,66 %

Tips- og lottomidler

0,94 %

Deltagerbetaling

16,27 %

Tilskud øv. Projekter

41,91 %

Bladindtægter

4,99 %


