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2018 blev igen et spændende og travlt år i 
vores fælles skoleforening. Hvilket denne 
Årsberetning da også tydeligt viser: Ikke 
mindst Læringslokomotivet, der nu har kørt 
sin sidste omgang med økonomisk støtte 
fra Egmont Fonden, har fyldt og skabt syn-
lighed for skoleformen og de af vore med-
lemmer, der var med i projektet. Vi ønsker 
pøj-pøj for Læringslokomotivets fremtidige 
forløb og kommende intensive læringsforløb 
i ungdomsskoler. 

Et er alle de åbne arrangementer – konfe-
rencer, kurser, netværk, temadage, mv., som 
Ungdomsskoleforeningen inviterer til og/el-
ler deltager i (og hvor 875 ungdomsskolefolk 
deltog sidste år, hvilket giver et gennemsnit 
på over 8 personer fra hver medlemsskole). 
Disse er meget synlige – men der sker tillige 
en mere usynlig indsats i foreningen, når 
den politiske og/eller den daglige ledelse 
holder møder med politikere, embedsmænd 
og andre organisationer. Det kan fx være 
helt officielt som deltager i Undervisnings-

ministeriets FGU-følgegruppe eller følge-
gruppen til forebyggelse af radikalisering og 
social kontrol, indledende sonderinger med 
Musik- og Kulturskoler om mulige samar-
bejder eller foreningens networking og enga-
gement i fora som fx DFS, CeFU og DEA.  

Personligt var jeg glad for at blive inviteret 
til at moderere Astras STEM-arrangement 
på Folkemødet, en morsom udfordring som  
 
følge af dialoger om naturfag i ungdoms-

FORMANDEN BERETTER
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Bladet 
Ungdomsskolen 
Ungdomsskolen fik en mindre om-
lægning og layoutmæssig overhaling 
i begyndelse af 2018: For at give mere 
plads til fordybelse og debat blev 
hvert andet nummer et temanum-
mer, der giver mulighed for at grave 
et spadestik dybere, både hvad angår 
ungdomsskolernes indsatser på det 
pågældende område – men også til 
at igangsætte debatter og indhente 
politiske kommentarer.

Temaer i 
Ungdomsskolen 
2018:
• Udskoling og 10. kl.
• Sammenhængende ungeindsats
• Intensive læringsforløb
• Fritidsundervisning
• Forebyggelse og SSP

FEBRUAR 2018

Læringscamp 
i Slagelse
Teamsammensætning i 
Læringslokomotivet

Sagt ligeud om sociale 
medier

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen

Udskoling og 10. klasse

TEMA
MARTS 2018skoler med dem og andre science-

fremmende aktører som Villum Fonden 
og Novo Nordisk Fonden. 

Kontaktudvalget på ungdomsskole-
området fik et 10.000 km-eftersyn, og 
som resultat heraf fik BUPL som noget 
nyt fast sæde i udvalget. Det giver god 
mening i en tid, hvor vi opruster indsat-
serne på fritidsdelen. 

Sidste år sluttede jeg min beretning 
af med glad at fortælle om en hen-
vendelse foreningen lige før jul 2017 
fik fra A.P. Møllers Støttefond om et 
muligt samarbejde. Det kan jeg næsten 
gentage i år, dog var glæden lidt større 
og mere håndfast, idet fonden sendte 
et bevillingsbrev på godt 27,5 mill. kr. 
til projektet Når fritid bliver til fremtid 
(COOP Crew). Det siger jeg både for at 
dele det skulderklap, det er til skolefor-
men og foreningen med jer medlems-
skoler. Men også for at synliggøre at 
vejen fra de første spæde kontakter, 
over at skabe gensidig tillid, til at rela-
tionen resulterer i et konkret samarbej-
de, er en proces, der tager tid. Men en 
nødvendig indsats for en skoleforening 
som vores. 

Lars Buchholt Kristensen

Ungdomsskolen

Intensive 
Læringsforløb

TEMA
AUGUST 2018

JUNI 2018

Musikalsk IldsjælLO vil flytte 10. klasse til 
ungdomsskolenProfil: Noemi Katznelson

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen

Fritidsundervisning
TEMA

OKTOBER 2018

Ungdomsskolen

Sammenhængende ungeindsats

TEMA
MAJ 2018
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Anden afgang i 
læringslokomotivet 
Læringslokomotivet kørte videre i 2018 med 
seks nye ungdomsskoler som deltagere, 
således at der i eftersommeren blev afviklet 
i alt 18 camps.

I forbindelse med campafviklingen blev der 
arrangeret en besøgsrunde for vigtige sam-

arbejdspartnere og andre interesserede or-
ganisationer. Således fik nogle camps besøg 
af repræsentanter fra Undervisningsmini-
steriet, Skolelederforeningen, UU Danmark, 
LU, Lær for Livet, Københavns Professions-
skole, Epinion, ligesom medlemmer fra 
foreningens egen bestyrelse tog med på 
besøg. Der var stor begejstring og interesse 
for den måde, ungdomsskoler organiserede 
intensive læringscamps på og for at møde 
de glade og videbegærlige unge.

Allerede i februar måned afholdt Ungdoms-
skoleforeningen en midtvejsevaluerings-
konference for at få erfaringerne fra første 
sæson ud at arbejde blandt ungdomsskoler. 
Evalueringen viste overordnet, at eleverne 
viste fremgang fagligt set på læsning, 
retstavning og matematik, suppleret med 
en fremgang på stort set alle non-kognitive 
parametre, især vedholdenhed.

LÆRINGSLOKOMOTIVET
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Forældrekupeen
En af de ting, der adskiller Læringslo-
komotivet fra andre intensive lærings-
forløb, er et øget fokus på elevernes 
tilbagevenden til en dagligdag og en 
fastholdelse af den positive udvikling 
omkring læring og forældrenes betyd-
ninger herfor. Fra start var der planlagt 
og gennemført et efterforløb, der 
bestod af en makkerordning, mens den 
unge er på camp, og elevsamtaler med 
en kontaktlærer på hjemskoler efter 
camp. Erfaringer fra første camp-forløb 
afslørede et forældreønske om at kunne 
komme mere på banen til at støtte 
deres børn. 

Derfor ansøgte Ungdomsskoleforenin-
gen i foråret 2018 Egmont Fonden 
om en tillægsbevilling for at oprette 
Forældrekupeen. Forældrekupeen var et 
forløb på 10 af de deltagende ungdoms-
skoler, hvor forældre deltog i en række 
workshops, på baggrund af et ”plug-
and-play-materiale” udviklet i samar-

bejde mellem Rebild Ungdomsskole og 
Ungdomsskoleforeningen. 96 % af de 
deltagende forældre mente, at forløbet 
i høj grad/nogen grad medvirkede til, 
at de følte sig tilstrækkeligt klædt på 
til at støtte den unge i at fastholde den 
positive udvikling. 

Kapacitetscentre
For at understøtte ungdomsskoler 
og kommuner i at arbejde med inten-
sive læringsforløb blev der skabt fem 
regionale kapacitetscentre, hvor i første 
omgang 1. generationsskolernes erfarin-
ger kunne komme i spil – overfor såvel 2. 
generationsskoler som andre ungdoms-
skoler med interesse i området. Kapaci-
tetscentrene er dog ikke blot rettet in-
ternt i ungdomsskolekredsen, men kan 
også bistå kommuner generelt. Således 
har repræsentanter fra kapacitetscentre 
fx holdt oplæg for skoleledere i en kom-
mune, mens andre har samarbejdet med 
kontaktlærerne i folkeskolerne.

”Samlet set er der sket en signifikant fremgang 
i elevernes præstationer i de tre faglige test 
(læsetest, retskrivningstest og matematiktest), 
når man sammenligner resultaterne fra 
førtesten med eftertesten. Fremgangen kan 
identificeres på tværs af alle 4 forløbstyper og 
samtlige deltagende ungdomsskoler”
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Ungdomsskolernes ungedemokratiske 
netværk genopstod i 2018 under det nye og 
mere tidssvarende navn UngDanmark. 

Ungdomsskoleforeningen har i en lang år-
række varetaget sekretariatsfunktioner for 
det nu hedengangne Danske Ungdomssko-
leElevers Netværk – i folkemunde DUSK-net 
– og med projektmidler fra Dansk Folkeop-
lysningssamråd stod foreningen i spidsen 
for en revitaliseringsproces af netværket 
i tæt samarbejde med de unge brugere 
og ungdomsskoler. Første skridt var en 
proces, der satte fokus på netværkets og 

samlingernes demokratiske indhold – og 
ikke mindst et udbredt ønske om at ændre 
navnet til noget, der i mindre grad kunne 
misforstås og sende uheldige signaler. 

Samtidig blev der kigget på organiseringen 
og et ønske fra nogle unge om at kunne 
arbejde lidt mere med demokratiske emner 
på tværs af landet. På samlingen i Odense 
i april 2018 blev navneskiftet endelig 
konfirmeret af de unge, samtidig med at 
konturerne af en justering i organiserin-
gen tegnede sig: den nye ordning opererer 
stadig med tre årlige samlinger på værts-

skoler, som udpeges ved sæsonstart. Nyt 
er at der nu vælges en ungebestyrelse, som 
dels er med til at understøtte og sparre 
med UngDanmarks repræsentant i Rådet 
for Børns Læring, men som også sammen 
med sæsonens værtsskoler er med til at 
planlægge indhold på årets samlinger og 
gøre de unges aftryk endnu tydeligere. Al 
begyndelse er svær, og vi fortsætter med at 
arbejde os ind på en bedre ungdomsdemo-
kratisk indsats end tidligere. 

Ungdomsskoleforeningen fortsætter med 
at yde sekretariatsbistand til UngDanmark.

Goddag til
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Ungdomsskole-

STATISTIK MED  
NYE CAMPS
Ungdomsskoleforeningen har i en lang 
årrække i samarbejde med Undervisnings-
ministeriet og med midler herfra forestået 
indsamling og bearbejdning af data til den 
årlige officielle ungdomsskolestatistik. 2018 
var ingen undtagelse. Men processen hertil 
var lidt anderledes, idet de understøttende 
statistikcamps blev organiseret i henhold 
til de tre mest benyttede administrations-
systemer fremfor som tidligere udeluk-

kende efter geografi. Det gav den fordel, at 
udbyderne af systemerne kunne deltage og 
opfange skolernes behov i den henseende. 

Sideløbende arbejdes der på andre fronter 
på at operationalisere statistikindberet-
ningen for ungdomsskolerne. I foråret 2018 
stod Ungdomsskoleforeningen således i 
spidsen for en behovsanalyse, der involve-
rede samme tre leverandører af ungdoms-

skoleadministrationssystemer, ungdoms-
skoler samt en programmør. En af analysens 
konklusioner var, at der i første omgang 
skulle fokuseres på udvikling af et operatio-
nelt basis-grundsystem til udtrækning af 
statistikker i csv-filer – et system der kunne 
fungere for alle ungdomsskoler uagtet hvilke 
administrationssystem, der var valgt i deres 
hjemkommune. Dette arbejde pågår i 2019.

I samarbejde med Uddannelsesforbundet holdt Ungdomsskoleforenin-
gen konference i marts for 69 heltidsundervisere. Her blev der stillet 
skarpt på de ændrede vilkår for at undervise udsatte unge, både de 
strukturelle, men også det forhold at ungegruppen og lærerroller er 
under forandring i disse år. Der var indlæg fra praktikere fra ungdoms-
skoler, og inspiration udefra fra forskere og debattører, fx Lars Trier 
Mogensen, som satte fokus på de opbrud skole- og samfundsmæs-
sigt, der har ændret lærerrollen gennem de senere år.

Fokus på 

HELTIDSUNDERVISINGEN
- Konference



8 | Ungdomsskoleforeningen Årsskrift 2018

Ungdomsskoleforeningen fulgte inten-
sivt udfoldelsen af FGU-lovkomplekset og 
informerede ungdomsskoler herom gennem 
blad og nyhedsmails samt på netværksmø-
der - ikke alene FGU+netværket, men også 

fx storby-netværket. Især gennem foråret 
var foreningen i løbende dialog med med-
lemsskoler mhp. at erfaringsudveksle og 
rådgive om udviklingen i andre kommuner 
og ungdomsskoler, der forsøgte at bakke op 
om implementeringen af intentionerne bag 
lovkomplekset.

I januar blev et netværk nedsat med deltagel-
se af 29 ungdomsskoler. Det blev kaldt FGU+, 
hvor plusset stod for de følgevirkninger, 
oprettelsen af FGU’en havde for ungdoms-
skoler: fx samspil med eksisterende tilbud, 
overdragelse af KUU og egu, ungeindsats 
mv. Der var igen samling i FGU+netværket 
for ungdomsskoler primo april, hvor repræ-
sentanter fra Produktionsskoleforeningen 
der også deltog. Allerede der var det klart, at 
kommunal ungeindsats (KUI) kunne blive et 
centralt indsatsområde for de kommunale 
ungdomsskoler, hvorfor temaet fyldte en del. 

FGU & SAMMENHÆNGENDE 
KOMMUNAL UNGEINDSATS
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I september arrangerede Ungdomsskole-
foreningen i samarbejde med Annette Lind 
(S) et temamøde med fokus på nye behov i 
overgange og indsatser i udskolingen, ikke 
mindst i lyset af FGU.  Christiansborgpo-
litikere som Matthias Tesfaye (S) og Anni 
Mathiesen (V), LO m.fl. bidrog til debatten. 
KUI og FGU var centrale temaer på dagen, 
herunder samspil med ungdomsskolernes 
eksisterende tilbud som fx 10. kl. og hel-
tidsundervisning.

Over foråret havde Ungdomsskolefor-
eningen forudgående været i dialog med 
en række politikere og organisationer om 

overgange og 10. kl. hvor vi forfægtede 
ungdomsskolernes synspunkt om, at 10. 
kl. fortsat skulle være et reelt tilbud for 
alle unge. Også for de, der ikke nødven-
digvis skulle forfølge et erhvervsskolespor 
eller har forældre, der har mulighed for 
at finansiere en privat ordning. Derfor var 
vores glæde stor, da vi kunne genkende 
elementer i LO’s udspil ”15 forslag til Bedre 
overgange fra grundskole til ungdoms-
uddannelse”, der bl.a. placerede deres 
nyskabelse ”ungdomsåret” (en ny måde at 
lave 10. kl. på) netop i ungdomsskolen eller 
kommunale 10. kl.-centre.

Temamøde på 

CHRISTIANSBORGFGU & SAMMENHÆNGENDE 
KOMMUNAL UNGEINDSATS

Der var programsat en ny samling før som-
merferien, men i takt med at ungdomssko-
lens rolle indsnævredes faldt interessen for 
deciderede netværksmøder, så Ungdoms-
skoleforeningen ændrede strategi og 
inviterede til åbne møder, hvor netværks-
deltagerne udgjorde kernen. Et sådant 
møde var temamødet på Christiansborg d. 
20. september (omtalt andetsteds).

Ungdomsskoleforeningen har gennem hele 
forløbet haft sæde i Undervisningsministe-
riets FGU-følgegruppe, og har dermed haft 
mulighed for at følge og kommentere på 
udfoldelsen af lovkomplekset. 

Maj-udgaven af ”Ungdomsskolen” var et 
temanummer om KUI og FGU med bidrag 
fra ungdomsskoler, KL, Produktionsskole-
foreningen m.fl.
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Dejlig? Javist. Men ferieø kan Ungdoms-
skoleforeningen ikke kalde dig.

Folkemødet i juni er tre intensive 
arbejdsdage med møder og aktiviteter 
fra morgen til aften. Ungdomsskolefor-
eningen har været med i seks år, men 
i 2018 ændrede vi for alvor strategi og 
satsede udelukkende på at deltage i 
medlemmers og andre organisationers 
arrangementer og forfægte ungdoms-
skolen sag der; samt at netværke bredt 
og indgå i dialoger med organisatio-
ner, embedsmænd og politikere - ikke 
mindst de, vi i dagligdagen måske ikke 
er så tæt på. 

Det er glædeligt at se, at flere ung-

domsskoler med årene deltager på 
Folkemødet – denne store politiske 
fætter-kusine-fest, hvor det bare er et 
must at være synlig for en skoleform 
som vores. Skoler har nogle andre mu-
ligheder for at sætte kød og blod bag de 
gode historier, og som sådan supplerer 
forening og medlemmer hinanden godt. 
Derfor var vi også glade for og sprang 
straks til, da UngHolbæk inviterede 
vicesekretariatschef Mads Søndergaard 
Thomsen til at være moderator på deres 
arrangement i havnen i Allinge. 

Også bestyrelsesformand Lars Buchholt 
Kristensen varetog en moderatorrolle. 
Denne gang for Astra med fokus på 
naturvidenskab, unge og uddannelse.

Nej, Ungdomsskoleforeningen er ikke blevet radikaliseret i 2018. 
Overskriften var titlen på et oplæg af Christine Feldthaus om også 
at acceptere ”godt nok” og ”gøre mit bedste”, som hun holdt på 
novembers sekretærkursus i november i Svendborg. Sekretærkurset 
har efterhånden udviklet sig til lidt af et tilløbsstykke – i 2018 var der 
71 deltagere. Og vi er i Ungdomsskoleforeningen stolte af at have 
relevante tilbud til flere medarbejderkategorier. 

Ungdomsskoleforeningen faciliterer også et netværk for sekretærer, 
som mødtes to gange i 2018.

BORNHOLM,
Bornholm, Bornholm…

Død over den perfekte kvinde!!

Allinge- 
sandvig

Hasle

Rønne

Gudhjem

Svaneke

Neksø

BORNHOLM
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Årets efterårskonference i november satte fokus på, hvordan 
ungdomsskoler kan arbejde med det voksende pres, unge oplever 
i disse år. På konferencen kunne de 130 deltagere bl.a. opleve Lou-
ise Klinge og Sofie Münster komme med bud på, hvordan vi kan 
understøtte børn og unge i at blive mere resiliente til at håndtere 
omverdens krav og ønsker, og hvordan gode relationer til voksne 
kan spille en afgørende rolle for børn og unges trivsel og glæde.

Eksempler på andre kurser og arrangementer i 2018: 
• SoMe i praksis
• Projektledelse og -udvikling
• Knallertkursus for undervisere og censorer
• Temadag om demokratiarbejde i ungdomsskoler

Efterårskonferencen - 

GENERATION  
PERFEKT UNDER 

PRES?
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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.C. Christensen, UngOdense, næstformand
Jørgen Sams, Københavns Kommunes Ungdomsskole, kasserer
Hanne Tjessem, Høje-Taastrup Ungdomsskole
Hans Mosegaard, Vejle Ungdomsskole 
Mikkel Brander, Tønder Ungdomsskole 
Pernille Refstrup, UngiAarhus
 

På sekretariatet  
har man kunnet møde:
Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef
Mads Søndergaard Thomsen, vicesekretariatschef
Hanne Kirk, programleder 
Cathrine Jane Thomas, pæd. konsulent 
Søren Hanmann Larsen, konsulent 
Christina Bremholm, økonomi-og administrationsansvarlig
Mette Lund Andersen, sekretariatsmedarbejder
Bjarne Mouridsen, redaktør  
Kirsten Abild Nissen, studentermedhjælp
Silke J. Fogelberg, studentermedhjælp, UngDanmark
Cecilie Lehn Rasmussen, praktikant, senere sekretariats- 
medarbejder
Karina Duus, praktikant
Natascha Ambo-Rasmussen, praktikant

Ungdomsskoleforeningen i tal  
  Omsætning: kr. 10.208.973,-
  Driftslign. tilskud Undervisningsministeriet: kr. 852.000,-
  Kontingent: kr. 2.370.380,- 
  Projekt (tilskud): kr. 5.082.901,-  
  Deltagerbetaling: 1.070.470,- 
  Antal deltagere i arrangementer: 875

Kontingent

23,22 %

Driftslign.  
tilskud UVM

8,35 %

Tips- og lottomidler

0,83 %

Deltagerbetaling

13,35 %
Tilskud øv. Projekter

49,79 %

Bladindtægter

4,46 %


