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Ung på vej på
Bornholm
Mikkel Bohm fra Astra om
STEM-kompetencer
Læringslokomotivet
Ungdommens Folkemøde

Hvem skal efterfølge ”Kukke”?
Ungdomsskoleforeningen afholder Landsmøde den 2. maj

Årets landsmøde i Ungdomsskoleforeningen finder sted torsdag den 2. maj på Odin
Havnepark i Odense. Om formiddagen
vil der være kærlige, kritiske postkort fra
venner og samarbejdspartnere som Anne
Vang, der er formand for Børne- og Kulturchefforeningen, Agi Csonka fra Villum
Fonden og Flemming Jørgensen fra Coop
& Co.
Kandidat til bestyrelsen?
På det ordinære møde er der bl.a. valg
til bestyrelsen. Her har de nuværende
bestyrelsesmedlemmer Hanne Tjessem fra
Høje-Taastrup og Jørgen Sams fra Køben-

havn meddelt, at de genopstiller, hvorimod
Per L. Christensen fra UngOdense ikke
genopstiller.
Ønsker du at stille op, så finde formularer
på Ungdomsskoleforeningens hjemmeside.
Sidste frist for at melde sig som kandidat
er tre uger før landsmødet – altså den 11.
april.
Årets Ildsjæl
Endelig vil der sædvanen tro være kåring af
Årets Ildsjæl. Sidste års prismodtager var
Kristian ”Kukke” Thomsen fra UngNorddjurs. Hvem mon bliver ildsjæl i 2019?

Skræddersyede
studieture
til Prag &
Cesky Raj

fra kr. 1.019,Prag
Prag | Med fly | 5 dage/4 nætter .....................
Prag | Med egen bus | 6 dage/3 nætter .........
Prag | Med rutebus | 6 dage/3 nætter ...........

Cesky Raj + Prag

1.648
1.295
1.019

Cesky Raj + Prag | Fly | 5 dage/4 nætter .................................
Cesky Raj + Prag | Egen bus | 6 dage/3 nætter .....................
Cesky Raj + Prag | Kør-sammen bus | 6 dage/3 nætter .....

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus, kør-sammen bus (K.S. bus) eller fly på økonomiklasse, overnatning
på hotel eller hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur.

Ring på 65 65 65 63
group@benns.dk | benns.dk
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2.495
1.695
1.895

Ej blot til pynt
A F L AR S B UCH H O LT KR IST E N S E N , S IL KE B O RG UN G DO M S S KO L E
FO R M AN D FO R UN G DO M S S KO L E FO R E N IN G E N S B EST Y R E LS E

”Giver det egentlig mening i den virkelighed,
vi har at have en bestyrelse?”
Sådan spørger formanden for bestyrelsen i
Brønderslev Ungdomsskole, Peter Stecher,
retorisk i denne måneds
Stafet (læs side 14-15).
Heldigvis svarer han
selv, at bestyrelserne
ikke kun er til pynt, men
også til gavn.
Heri kan Ungdomsskoleforeningen kun
være enig. Foruden at
fastlægge de overordnede rammer for
ungdomsskolernes virke
og udmøntningen af de
økonomiske rammer, er
ungdomsskolebestyrelsen vores politiske
legitimitet og kan være arnestedet for nye
idéer og udviklingstanker ligesom mulighederne for netværksdannelse via bestyrelsens sammensætning ingenlunde må
underkendes.
Bestyrelsessammensætningen kan således
være et godt afsæt for drøftelser og sam-

arbejder med vigtigt interessenter i det
omgivende samfund. Den nærmere sammensætning af bestyrelsen fastsættes af
kommunalbestyrelsen, men ifølge lovgivningen skal følgende
være repræsenteret:
•
organisationer
med særlig interesse
for ungdomsskolearbejdet, herunder
arbejdsmarkedets
parter,
•
medarbejderne
ved ungdomsskolen,
•
eleverne ved
ungdomsskolen.
Det er dog op til
kommunalbestyrelsen at fastlægge om
elevrepræsentanterne har stemmeret eller ej. I en skoleform,
hvor vi taler meget om demokratisk dannelse, medindflydelse og elevdemokrati,
finder vi det dog naturligt, at de også har
ret til at stemme, så det kan vi kun opfordre til indføres alle steder.
Det er i alles interesse, at ungdomsskole-

Udkommer 10 gange årligt

Synspunkter, der fremsættes i bladet
dækker ikke nødvendigvis Ungdomsskoleforeningen synspunkter. Kopiering
eller anden gengivelse af enkelte artikler
fra bladet er tilladt, men med tydelig
kildeangivelse.

Alle priser er excl. moms. Henvendelser
vedr. abonnement rettes til Ungdomsskoleforeningen.

Annoncepriser og medieinformation på
www.ungdomsskoleforeningen.dk

Forsidefoto: Bornholms Ungdomsskole

Ungdomsskolebestyrelsen er vores politiske legitimitet og kan
være arnestedet for
nye idéer og udviklingstanker
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bestyrelserne er klædt bedst muligt på til
at varetage opgaven. Derfor har et af vores
faste tilbud netop været et bestyrelseskursus – et tilbud, der især er relevant, når de
nye bestyrelser sammensættes.
En anden god idé er at invitere bestyrelsesmedlemmer med til nogle af Ungdomsskoleforeningens arrangementer – fx vores
store efterårskonference med skiftende
temaer eller mere aktuelt vores landsmødet her den 2. maj.
Apropos landsmøde og bestyrelse skal
Ungdomsskoleforeningens bestyrelse
ligeledes sammensættes på ny. Også her
kan vi tale om vigtigheden af bred repræsentation såvel geografisk og størrelsesmæssigt som med hensyn til erfaringer
og viden. Overvej derfor, om du har lyst til
at engagere dig i bestyrelsesarbejdet, idet
der, som det fremgår af hosstående side,
skal vælges mindst et nyt medlem.
Og, ja. Det giver også mening, at vi har en
bestyrelse for Ungdomsskoleforeningen.
Den er ej heller blot til pynt.

Tryk: FROM Grafisk, Gejlhavegård 23,
6000 Kolding, tlf. 75 52 77 11

Oplag 1900
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Projekt Ung på vej får
udfordrede unge i gang
70 % af de bornholmske unge, der er tilknyttet projekt Ung på vej under
ungdomsskolen, ender med at starte på en ungdomsuddannelse, viser
en ny undersøgelse. Dét på trods af store faglige og sociale udfordringer
og for manges vedkommende års fravær i folkeskolen.
AF JO URNALIST LOUISE SKØT T G A D EBERG

Rundt om morgenbordet sidder ti unge
mennesker og spiser rundstykker, drikker te og sludrer. Det gør de hver morgen,
når de møder i skole på projekt Ung på vej
under UngBornholm, for det er vigtigt at få
lagt en god bund, når man er netop dét. På
vej tilbage til det uddannelsessystem, der
for de flestes vedkommende - og af meget
forskellige årsager - ikke har været en fast
del af deres hverdag i flere år.
Tallene og de mange kvalitative interviews
fra den nye rapport fra CeFU, Center for
Ungdomsforskning, tegner et tydeligt
billede af en ungeindsats, der virker. 70 %
af de unge, der er tilknyttet projekt Ung
på vej, ender nemlig med efterfølgende at
starte på en ungdomsuddannelse, fortæller Arnt Louw, lektor på Institut for læring
og filosofi på Aalborg Universitet og en af
forskerne bag undersøgelsen.
Etablerer et livsfundament
Ifølge Arnt Louw fortæller undersøgelsens
mange kvalitative interviews, at indsatsen
virker, fordi fokus ikke kun er på skolegang
og læring - men snarere på at etablere et
livsfundament under de unge, der ofte er
kendt af ”systemet”. Derved står de unge
stærkere, når de skal lære at håndtere de
ofte ikke-faglige faktorer i deres liv, som
gør det svært at modtage læring.
- Det her er udsatte unge, som har brug
for konkrete værktøjer både fagligt, socialt
og i livet generelt, som de kan tage med
sig videre igennem uddannelsessystemet.
De unge fortæller i undersøgelsen, at de i
Ung på vej har fået troen tilbage på sig selv
og nu for første gang faktisk tror på, at de
rent faktisk kan gennemføre en uddannel-

Elevernes faglige niveau er meget forskelligt
se og komme ud og fungere i livet bagefter. Så når hele 70 % af de unge fra Ung på
vej går videre på en ungdomsuddannelse,
handler det om, at de unge i Ung på vej
bliver mødt og bygget op, både socialt og
fagligt, konstaterer han.
Brud med social arv
Mange af de unge, der er tilknyttet Ung på
vej, kæmper dagligt en kamp med alvorlige
udgaver af alt fra angst og depression til
faglige og sociale problemer i en størrelsesorden, der for nogle betyder års fravær
fra folkeskolen.
Fælles for de unge, der har halvandet år i
projektet til at komme på ret køl, er også,
at de har været nødt til at træffe et valg
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om at ville noget andet. At de vil bryde en
social arv, arbejde med sig selv og tage en
udannelse, så de kan klare sig selv i fremtiden. Alle de tre ting er i sig selv uoverskuelige for dem, forklarer Laura Borne
og Dorthe Strøjer Skouborg, der som hhv.
pædagog og folkeskolelærer er nøglepersoner i projektet og dagligt støtter de unge i
den udvikling.
- De unge, der kommer her, har det til
fælles, at de har nogle udfordringer, som
ikke kun handler om ikke at kunne gå
i skole. Typisk døjer de med forskellige
angstproblematikker, og mange kommer
fra hjem, hvor forældrene ikke er tilknyttet
arbejdsmarkedet. Mange har derfor ikke
automatisk en rollemodel at spejle sig i, og

så er det svært at komme op om morgenen
og afsted. Fagligt varierer de unge meget,
og selvom de kommer her pga. haltende
skolegang, er nogle fagligt dygtige. Men
når de har været her kort tid, viser alt det
andet, der gør skolegang svært, sig, forklarer Dorthe Strøjer Skouborg.
Ingen kære mor…
Mange af de unge har forældre, der ikke
magter forældreopgaven eller selv er syge.

Og flere unge, der lider af angst, har forældre, der af misforstået kærlighed lader
dem gøre præcis, hvad de gider eller ikke
gider. I arbejdet med de unge ligger derfor
også en opdragelse og håndtering af forældrene, hvis opbakning er afgørende for den
unges udvikling.
- Der skal være en vis motivation hos den
unge, og vi hiver dem ikke ind ad døren. Vi
lægger ud med en gensidig afstemmelse
af regler og præmisser for deres tid her.

Men den afstemning skal vi også lave med
forældrene, for uden deres opbakning, fx at
de slukker for internettet om natten eller
ikke lader deres barn blive hjemme, fordi
der lige pludselig ”opstår” en hovedpine
om morgenen, er det svært. Men så længe
de unge kommer herhen, så kan vi rykke
dem, forklarer Dorthe Strøjer Skouborg.
Fortsættes næste side...
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Projekt Ung på vej

.... fortsat fra side 5

... men masser af ros og kram
De tre gamle sygeplejeråd; ro, renlighed
og regelmæssighed; følges ret stringent
og hverdagen i Ung på vej er derfor stramt
skemalagt.
- Vi har meget klare, afgrænsede rammer, så alle ved, hvem der skal gøre klar til
morgenmad, hvem der skal fylde service i
opvaskemaskinen, og hvordan vi opfører
os i undervisningssituationer. At vi møder
til tiden, vasker hænder inden måltider og
tager kasketten af indendøre. Men også at
de unge skal sove om natten og gå i bad
hver morgen. Og det fungerer faktisk at
være meget klar i spyttet, konstater Laura
Borne og fortsætter:
- Og så får de masser af krammere, hvis de
har brug for det, anderkendelse for godt
udførte opgaver og ros for at være lige
præcis, som de er - hver dag. Disse unge
har så negativt et selvbillede, at deres
manglende skolegang for dem virker som
deres mindste problem. Men vi oplever,
at når vi oprigtigt interesserer os for dem
som mennesker, så når vi også derind, hvor
vi kan tale med dem om de virkelig svære
ting. I den relationsskabelse oplever mange
af dem for første gang en voksenrelation,
som både tager dem alvorligt, stiller krav
til dem og samtidig ser og hører dem.
Og det er dét, kombineret med en faglig
ramme, der virker.
Skolechef: Et foregangseksempel
Projektet er ved at nå sin ende, idet dets
varighed på fire år udløber i sommeren
2019. Men den helhedsorienterede indsats
omkring de unge skal fortsætte, hvis det
står til skolechefen i Bornholms Regionskommune, Espen Fossar Andersen.

Der er klare rammer i projektet. Det gælder også den fælles morgenmad
- Succesraten for Ung på vej er virkelig
flot. De kommer i mål med de unge og det
viser mig, at tilbuddet rammer målgruppen
godt. Pt. er hele skoleområdet i Bornholms
Regionskommune i gang med at få et
kollektivt løft, og nogle af de midler, som
er allokeret til dette arbejde over de næste
fire år, mener jeg med rette kunne tilfalde
projekter som Ung på vej, så vi som kommune kan fortsætte den solide indsats for
de udfordrede, bornholmske unge. Sårbare
unge skal ikke overlades til sig selv, men
vi skal samtidig investere i virkningsfulde
indsatser, der rykker de unge, så de bliver
en del af samfundet og ikke skal leve et liv
på overførselsindkomster, mener han og
fortsætter:
- Det er et liv, vi skal have på sporet her, og
menneskeliv er ikke opdelt i kommunale
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centre. Derfor sætter vi som kommune ind
med en helhedsorienteret indsats omkring
den unge. For ingen unge på Bornholm skal
fare vild i livet eller i kommunens systemer. Bornholm skal derimod være stedet,
hvor alle unge får en hjælpende hånd til
at kunne klare sig selv - og til i min optik
dermed at få et bedre liv.

Ung På Vej er et EU-finansieret undervisningsprojekt i samarbejde med UU
og Jobcenter Bornholm.
Børne- og Skoleudvalget på Bornholm
drøfter for tiden projektet til evt.
videre indstilling til Kommunalbestyrelsen. Der ventes en udmelding i løbet
af foråret.

Vil gerne gøre
skoledagen bedre
Profil af Christian Haugaard Kelly, UngiAarhus
og formand for UngDanmark
A F BJAR NE MOURIDSEN

Christian Haugaard Kelly er 13 år og går i 7.
klasse på Risskov Skole. Han er tilknyttet
UngiAarhus, hvor han bl.a. sidder i Børneog Ungebyrådet. I november sidste år blev
han valgt til bestyrelsen for ungdomsskoleelevernes landsdækkende netværk,
UngDanmark, hvor han blev udpeget som
formand, og siden blev han valgt som UngDanmarks repræsentant i Rådet for Børn
Læring under Undervisningsministeriet.
Vi ønsker Christian tillykke med posten og
har stillet en række spørgsmål om hans
engagement i ungedemokratiet.
Ungebyråd i Aarhus
Hvordan er du tilknyttet ungdomsskolen i
Aarhus?
I Aarhus er jeg en del af flere ting. Jeg
sidder i Senatet Nord, som er et ungdomsskolehold, der hjælper Aarhus Børne- og
Ungebyråd, og sidder også selv i Børne- og
Ungebyrådet. Jeg stillede op til rådet, fordi
jeg havde interesse i at gøre skoledagen
bedre for børn i Aarhus.
Hvorfor er det vigtigt, med et ungebyråd?
Jeg synes, at det er vigtigt med et ungebyråd, fordi det ikke kun skal være de voksne,
der bestemmer alt. Det er jo i sidste ende
os, der skal vokse op i byen.
Hvad har byrådet især arbejdet med?
Ungebyrådet har arbejdet med forskellige
ting i løbet af året. En af dem er, hvordan
unge kan lære ting som fx. NemID og Eboks.
UngDanmark
Du er også aktiv i UngDanmark. Hvorfor
det?
Jeg stilede op til UngDanmark, da jeg så en
mulighed for at gøre noget for flere børn
og unge end bare dem i Aarhus.
Hvad er den vigtigste opgave for UngDanmark?

Det vigtigste for mig ved UngDanmark er
at øge unges viden og interesse for demokratiet. De behøver ikke lige frem at elske
politik, men bare kende til deres muligheder som unge.
Rådet for Børn Læring
Du er nu udpeget til at sidde i Rådet for
Børns Læring. Hvorfor vil du gerne sidde
med om bordet?
Grunden til, at jeg ville ind i rådet, er den
samme, som da jeg i sin tid stillede op til
Ungebyrådet. Der tænkte jeg, at jeg ville
gøre det bedre for unge i Aarhus. Da jeg så
hørte om rådet, tænkte jeg det samme om
mange, ja næsten alle børn og unge.
Hvad vil du især arbejde for i Rådet for
Børns Læring?
Mine tre vigtigste forslag vil være:
•
Mere klart definerede rammer om de
45 minutters bevægelse
•
Fælles regler for brug af mobiltelefoner i folkeskolen
•
Mere selvbestemmelse til folkeskolerne.

UngDanmark kan øge unges viden og
interesse for demokratiet, mener Christian
Haugaard Kelly, som er formand for ungdomsskoleelevernes netværk

UngDanmark holdt sæsonens sidste samling
sidst i marts måned. Det foregik på Sønderborg Ungdomsskole. Umiddelbart efter
mødet og derfor efter redaktionens slutning
blev næste årrs værtsskaber fastlagt. Følge
med på Facebooksiden UngDanmark.
Rådet for Børns Læring er et uafhængigt
råd, hvis opgaver og sammensætning er
fastsat i Folkeskoleloven ved §57. Rådet blev nedsat i marts 2014, og afløste det
tidligere Skoleråd. Rådet ledes af et formandskab, som udpeges af undervisningsministeren efter høring af børne- og socialministeren. Blandt Formandskabet
udpeges af undervisningsministeren også en formand for Rådet for Børns Læring.
Udover Formandskabet, består rådet af 18 medlemmer indstillet af organisationer
på dagtilbuds- og skoleområdet.
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Vi har brug for
STEM-kompetencer
STEM-fagene er på dagsordenen – både i ungdomsskolen og hos Astra.
Vi har stillet en række spørgsmål til direktør for Astra, Mikkel Bohm.
AF BJARNE MOURIDSEN

Hvad er kort fortalt Astras vigtigste
mission?
Astras vision er, at alle børn og unge får
handlekompetencer inden for science, så
de kan udfolde sig som kreative og kritiske
samfundsborgere. Derfor arbejder Astra
for:
•
at alle unge får indsigt i og handlekompetencer inden for sciencefagene,
som en dannelsesmæssig forudsætning for at være en aktiv borger i det
21. århundrede.
•
at en større andel unge vælger en
scienceuddannelse og -karriere.
STEM-kompetencer er også en gave
Hvorfor har vi brug for, at flere børn og
unge interesserer sig for science og STEMfagene?
Dels fordi udvikling i retning af en bedre og
mere bæredygtig verden kræver STEMkompetencer, og dels fordi der fra arbejdsmarkedet er en kæmpe efterspørgsel på
netop STEM. Og så er STEM-kompetencer
også en forudsætning for at være en kritisk
samfundsborger, der kan deltage i debatten og ikke mindst kunne skelne rigtig
viden fra fake news.
Men når det er sagt skal vi passe på med
ikke kun at tale om STEM ud fra et nytteværdisynspunkt. Vi skal huske, at det også
er en gave at kunne erkende verden i sin
enorme kompleksitet gennem naturfaglige
briller.
Kan I registrere en ændring som resultat af
de senere års fokus på området?
Ja. Dels er der stigende ansøgningstal til
STEM-uddannelser, men der er også kommet en erkendelse på tværs af politikere,
organisationer og ikke mindst fonde om, at

der er behov for, at vi tager sagen alvorligt
og igangsætter store strategiske løft i stedet for mindre lappeløsninger. Her tænker
jeg bl.a. på store indsatser inden for fx
engineering-didaktik, kompetenceløft af
lærere, nye evalueringsformer og meget
mere.
Didaktisk udvikling
Et af jeres indsatsområder er at styrke
undervisningen didaktisk. Har undervisning
i naturfag været for kedelig?
Det kan man ikke sige generelt, for det
foregår hver eneste dag fremragende
naturfagsundervisning i hele landet. Men
omvendt peger megen forskning på, at der
kan skrues op for didaktiske greb, der bl.a.
indebærer, at eleverne kan se relevansen
af undervisningen gennem fx kobling til
virkeligheden på en virksomhed, og at man
arbejder undersøgelsesbaseret i stedet for
kun at repetere stoffet.
Der er naturligvis et øvelseselement i al
læring, men for at øge motivationen hos
mange forskellige elevtyper kan det hjælpe
at arbejde anvendelsesorienteret – og
gerne med en praktisk dimension. Det
udfordrer bl.a. lærerrollen og derfor er der
brug for, at vi samarbejder tæt med lærerne om udviklingen af didaktikken.
Læreren er afgørende
Hvad skal der til for at vække de unges
interesse?
Der er ikke et svar - for heldigvis er unge
meget forskellige. Men læreren er en afgørende faktor, både i kraft af relationskompetence, faglighed og didaktisk metode.
Derfor skal Danmark have så dygtige
lærere som muligt.
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Men ikke alt sker i skolen, så den måde vi
taler om naturfag på derhjemme og i medierne har stor betydning.
Ungdomsskolen kan koble læringsrum
På hvilke måder kan landets kommunale
ungdomsskole medvirke til at fremme
naturfag og science?
Ungdomsskolen er en interessant og vigtig
aktør på mange måder, da ungdomsskolen
bl.a. kan være med til at koble relevante
uddannelsesniveauer og læringsrum og
dermed supplerer naturfagsundervisningen i grundskolen. Forudsætningerne for
at dannelse og rekruttering kan ske hos
eleven er mangfoldige, og det er svært at
forudsige, hvad der skal til hos den enkelte
elev. Forskningen peger dog på, at forudsætningerne bliver styrket, når undervisningen i skolen bliver koblet til fritids- og
familielivet, og der bliver skabt genkendelighed, relevans og mening for eleven.
Ungdomsskolen kan være med til at skabe
disse sammenhænge, når naturfagsundervisningen i skolen fx bliver understøttet af
makerspaces, fablabs eller andre praksisorienterede tilbud i regi af ungdomsskolen.
Derudover kan ungdomsskolen være med
til at skabe gode overgange fra grundskolen til ungdomsuddannelserne ved fx
at lade eleverne stifte bekendtskab med
udvalgte erhvervsuddannelser i konkrete
forløb, eller ved at ungdomsskolerne involverer undervisere og elever fra de gymnasiale uddannelser i deres aktiviteter.
Hent inspiration
Hvad kan undervisere og ledere i Ungdomsskolen bruge Astra til?
Astra har en bred palette af tilbud, der kan

- Ungdomsskolen er en interessant
og vigtig aktør på mange måder,
da ungdomsskolen bl.a. kan være
med til at koble relevante uddannelsesniveauer og læringsrum, siger
direktøren for Astra Mikkel Bohm

inspirere og styrke undervisernes
respektive arbejde. Det er alt fra
konkrete undervisningsforløb over
store programmer som talentkonkurrencen Unge Forskere eller
en national talentindsats samt
videndelingsfora og større konferencer og arrangementer som fx
Big Bang-konferencen.
Derudover er Astra optaget af at
styrke den kommunale naturfagskultur i tæt samarbejde med kommunens naturfagskoordinator.
Her er ungdomsskolen en meget
vigtig aktør og kan være med til at
præge den kommunale naturfagsindsats og dermed skabe relevante samarbejder på langs og tværs
af uddannelseskæden.
På astra.dk kan man læse meget
mere om alle Astras indsatser.

LU 2019 - Det glæder vi os til
• Elevadministration - komplet samlet løsning
• Integreret hjemmeside - responsiv, naturligvis
• Omfattende klub-modul
• Betaling, MobilePay og Grejbank
• Løn, App, Valgfagsstyring, 8-16 tlf. support
...og meget mere - ring og book præsentation!

Feliks er nu på 35 skoler
Vi har også plads til jer! Ring på: 7027 1970
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Klar til videre rejse
Hvordan var rejsen, og hvor kører lokomotivet hen herfra?
Projekt Læringslokomotivet nærmer sig sin afslutning.
Programlederen ser derfor tilbage og frem.

AF P ROGR AMLEDER HA NNE K I R K

Vi nærmer os afslutningen af projektperioden for Læringslokomotivet. Det giver
anledning til en status, der kan give et
overordnet indblik i projektet og de opnåede resultater og erfaringer.
Læringslokomotivets primære formål var,
via et intensivt læringsforløb og efterforløb, at styrke de faglige, sociale og
personlige kompetencer hos elever i 7. og 8.
klasse, sådan at de på sigt bliver erklæret
uddannelsesparate. Det sekundære formål
med Læringslokomotivet var at udvikle
en organiseringsmodel for spredning og
skalering af intensive læringsforløb, der
sikrer høj kvalitet i den intensive læring, et
frugtbart samarbejde med folkeskolen og
økonomisk bæredygtighed.
Samarbejde med 18 ungdomsskoler i 2 år
Gennem den 2-årige projektperiode har
18 lokale ungdomsskoler afviklet intensive læringsforløb i tæt samarbejde med
de lokale folkeskoler. Resultaterne fra
Epinions midtvejsevaluering i 2018 samt
den afsluttende evaluering i 2019 viser
overordnet en meget overbevisende udrulning og implementering af projektet, hvor
Ungdomsskoleforeningen og ungdomsskolernes ekspertise og potentialer for fuld
styrke er kommet til udtryk, og hvor de
intensive læringsforløb lokalt er afviklet i
et godt samarbejde med folkeskolen.
På elevniveau taler evalueringen også sit
tydelige sprog. Evalueringen af de i alt 30
lokale campforløb viser signifikant fremgang på de tre faglige parametre, læsning,
retskrivning og matematik, suppleret med
en fremgang på stort set alle non-kognitive parametre – særligt vedholdenhed,
indre motivation, samarbejdsevne og social
intelligens samt nysgerrighed har eleverne
haft et positivt udbytte på.

”Ny viden om hjælpemidler gør, at jeg bedre kan forstå min unges situation,” lød det
fra en forældre, som deltog i Forældrekupeen i Rebild Ungdomsskole
Hvad kræver fortsat et fokus?
Erfaringer fra og evaluering af Læringslokomotivet understøtter de pointer, som
evaluering af andre intensive læringsforløb
også har haft, nemlig at det kræver en
særlig opmærksomhed, når der skal ske en
transfer af elevens udbytte af campforløbet tilbage til egen skole, og udbyttet af
campforløbet skal fastholdes på den lange
bane.
På Læringslokomotivet har vi tilgodeset
dette perspektiv via et efterforløb bestående af en makkerordning mellem elever
under campforløbet, samtaler med kontaktlærer på egen skole og deltagelse på et
camphold i ungdomsskolens fritidsundervisning – begge dele efter campforløbet.
Såvel Epinions evaluering som erfaringer
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lokalt i de deltagende ungdomsskoler viser,
at dette område kræver konstant fokus og
opmærksomhed samt mulighed for lokal
tilpasning. Det er klart hensigtsmæssigt
med en tydelig kommunikation til såvel
elever, forældre og kontaktlærere, der
understøtter rammer for og forventninger
til denne del.
Forældrenes rolle
Vores opmærksomhed på at understøtte
elevernes udbytte af Læringslokomotivet
på den lange bane gjorde bl.a. også, at vi
blev nysgerrige på muligheden for at knytte forældrene til de involverede børn tættere til projektet. Forældrene tilkendegav
lokalt stor motivation og vilje til i praksis at
understøtte deres børns faglige, personlige

understøttes af Epinions evaluering, hvor
96 % af de forældre, der har deltaget i
Forældrekupeen, svarer, at forløbet ”i høj
grad” eller ”i nogen grad” medvirker til, at
de ”oplever at være tilstrækkeligt klædt på
til… at støtte dit/jeres barn i at fastholde
en positiv faglig udvikling.”
Evalueringen suppleres af forældrecitater
bl.a. fra en Forældrekupe i Rebild, hvor
forældrene bl.a. siger: ”Det er rigtig godt
”skruet” sammen. Rigtig gode øvelser vi
som forældre laver sammen.”

Fællesspining på camp i Rebild Ungomsskole sammt med forældrene

og sociale udbytte af Læringslokomotivet,
men udtrykte i samme ombæring, at de
manglede hjælp, støtte og konkrete værktøjer til at kunne dette.
Forældrekupeen
På den baggrund søgte og fik vi bevilliget
en ekstra bevilling af Egmont Fonden, og
i skoleåret 2018/19 fik 10 af de deltagende
ungdomsskoler i Læringslokomotivet
tilkoblet en Forældrekupe.
Forældrekupeen består af 5 workshops,
der afvikles lokalt på baggrund af et ”plug
and play materiale” udviklet af Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med Helle
Bitsch Pedersen fra Rebild Ungdomsskole.
Formålet er, at forældrene inddrages i en
målrettet, systematisk indsats, der har

som mål at styrke forældrenes kompetencer, så de i større grad bliver i stand til at
kunne hjælpe og støtte deres barns positive udvikling og dermed kan være med til
at sikre at barnets udbytte af det intensive
læringsforløb forøges.
Det har været et særskilt fokus, at det
udarbejdede materiale har en faciliterende,
involverende og anerkendende tilgang,
hvor forældre ses som ressourcer, og at
workshopsne giver mulighed for at danne
netværk imellem de deltagende forældre.
Forældrenes udbytte
De 10 ungdomsskoler, der deltager i Forældrekupeen oplever lokalt stor interesse
for indsatsen, og de deltagende forældre
giver udtryk for et positivt udbytte. Det

Hvor kører lokomotivet hen nu?
Erfaringer med Læringslokomotivet i
projektperioden har lokalt været med til
at styrke de personlige, sociale og faglige
kompetencer hos de deltagende unge med
henblik på en positiv uddannelsesparatheds-vurdering.
Derudover har de deltagende ungdomsskoler haft mulighed for at byde ind med
relevante erfaringer i den læringsdagsorden, der har været fremherskende i mange
kommuner. Her har skolerne i særlig grad
været dygtige til at tydeliggøre vigtigheden af arbejdet med de personlige og
sociale kompetencer som en løftestang til
den faglige progression, og det fokus er
blevet positivt modtaget i folkeskolerne.
Flere steder har det efterfølgende lokalt
udmøntet sig til konkrete samarbejder
mellem folkeskoler og ungdomsskole, hvor
arbejdet med at styrke de personlige og
sociale kompetencer for en hel klasse har
været omdrejningspunkt.

Fortsættes næste side...
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Forankring
Forankring af Læringslokomotivet efter
projektperioden har været et særskilt fokus
i Ungdomsskoleforeningens arbejde med
projektet. Det er derfor glædeligt, at der
lokalt drøftes forankring af indsatsen, og
at der i flere kommuner allerede er indgået
lokale aftaler om lokomotivets fortsatte
drift.
I den forbindelse har Ungdomsskoleforeningen udarbejdet folderen ”Læringslokomotivet - retningslinjer og anbefalinger”.
Folderen er udsendt til alle ungdomsskoler
og har til hensigt at fastslå rammerne for
Læringslokomotivet og virke som guide
og inspiration for skoler, der har lyst til at
prøve kræfter med intensive læringsforløb.
Derudover kan der til enhver tid rettes
henvendelse til sekretariatet, hvis man har

Dejligt, at vi som
forældre får karakterstyrkerne under
huden. At vi bliver
bevidste om vores
rolle, og især hvad
vores udsagn kan betyde for vores barns
opfattelse af sig selv.
Fedt, at erfaringsudveksle med andre
forældre – det er opgaverne gode til
Feedback fra forældre i Rebild

lyst til at komme ud og køre med Læringslokomotivet og har brug for støtte til at
komme ombord.
Al materiale udarbejdet i forbindelse med
såvel Læringslokomotivet som Forældrekupeen er tilgængeligt for alle ungdomsskoler og hovedparten kan findes på
foreningens hjemmeside.

Læringslokomotivet er evalueret af Epinion
ved en meget omfattende midtvejsevaluering i 2018 og en opfølgende evaluering
i 2019 med fokus på elevernes udbytte af
campforløbene. Evalueringsrapporter og
materiale fra øvrige oplæg på de to konferencer, der har været afholdt om Læringslokomotivet findes på Ungdomsskoleforeningens hjemmeside.

STUDIETUR I
EFTERÅRSFERIEN

Skal I på studietur i efterårsferien i år? Vi har
samlet en masse gode tilbud på populære
rejsemål - du kan se et lille udvalg herunder.
Ring til os på 80208870 og fortæl om jeres
rejseønsker, så tager vi en uforpligtende snak.

Gdansk med fly: fra 2.598,-

(5 dage/4 nætter inkl. fly, indkvartering og morgenmad)

Gdansk

Budapest

Budapest med fly: fra 2.298,-

(5 dage/4 nætter inkl. fly, indkvartering og morgenmad)

Krakow med fly: fra 2.798,-

(5 dage/4 nætter inkl. fly, indkvartering og morgenmad)

Stor erfaring med håndtering af små og store grupper
Fast kontaktperson fra start til slut
24/7 adgang til rejsedokumenter i AlfA-Gate
Tryghed uden uventede overraskelser

Dublin fra 2.000,-

Madrid fra 1.500,-

Krakow

Rejs nemt og trygt med AlfA Travel

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK
RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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Det hele
menneske

Ledelsesstrategi
Her er en spændende ledelsesbog, som sætter
fokus på strategi i en ny tid.
Professor Anders
Drejer, som er
et ikon i ledelsesudviklingen
i Danmark, har
skrevet en spændende, lille og letlæst
bog, som både reflekterer over den tid,
vi lever i, og giver brugbare værktøjer
til såvel hverdagen som på den lange
sigt. Navnlig spændende er nyere
teorier omkring fremtidsværksteder i
et baglæns perspektiv: backmapping.

Ny debatbog af Morten Albæk
fokuserer på meningsfuldhed
A F E JN AR B O PEDERSEN

Morten Albæk har i vanlig veloplagt,
debatlysten stil begået endnu en debatbog. Denne gang formentlig med tydelig
adresse mod Svend Brinkmann og andre på
samme linje, som på mange måder plæderer for en adskilt tilværelse, hvor arbejdslivet får sit, men hvor mobilen og mailen
også slukkes, og fritiden kan helliges fuldt
og helt. Eller i hvert fald, at man står af
ræset med hele tiden at ville udvikle sig.
Så målet mod ”det hele menneske” er på
sæt og vis det samme, men vejen derhen
væsensforskellig. Albæk argumenterer
således med, at man ikke på nogen måde
kan adskille sin tid i flere sfærer, men at
man må se det hele som – ja, netop ét hele
– og at vejen til det gode
og kærlige liv er én vej. Ikke
flere.
Meningsfuldhed
Morten Albæk introducerer
så et nyt begreb; ”meningsfuldhed”, som mantra for
hele livet. Et af argumenterne er – lidt forsimplet
– at har du stress, kan det
jo ikke kun relateres til de
otte timer, du tilbringer på
arbejdspladsen, men er en
tilstand, som gælder 24-7.
Som konsekvens heraf bør
man også erstatte ”medarbejderudviklingssamtaler”
med ”meningsfuldheds samtaler”, hvor
livet, arbejdslivet og tilværelsen gerne skal
hvile i sig selv i meningsfuldhed.
Bliver provokeret
Det er meget inspirerende og besnærende
– og noget er der bestemt om snakken.

Anders Drejer: Strategi på kanten – ledelsesværktøjet i en ny tid. DJØF forlag
238 sider
Men også en smule for letkøbt måske? For
det er jo unægtelig lettere som direktør i
egen virksomhed eller højt lønnet funktionær i et kreativt og spændende job og
ditto virksomhed at elske
sine kolleger, sin chef og
sit job – end hvis du er
tapperimedarbejder i et
skifteholdsjob på Bryggeriet Carlsberg.
Derfor giver det faktisk
mening, at han plæderer
for, at man skal blive
bedre til at skelne mellem ”tilfredshed, lykke og
meningsfuldhed”
Det gode ved Albæks
skriverier er, at han aldrig
er ligegyldig. Man bliver
på en herlig måde provokeret til at tage stilling.
Og måske er det netop selve formålet med
bogen?
Morten Albæk: ”Et liv – En tid – Et menneske”, Gyldendal, 205 sider

Bertels Bedste
Årets fødselsdags- eller julegaveidé
er absolut denne sjove, lille skæve sag
fra Bertel Haarders uudtømmelige arsenal af lejligheds- og festviser. Her er
sangene, der har indrammet (næsten)
enhver politisk begivenhed i flere
menneskealdre. For både den historisk interesserede og den sangglade
er bogen sjov og fornøjelig læsning i
tællelampens skær.
Bertels bedste (Redigeret af Bertel Haarder). Forlaget Lindhardt og Ringhof,
263 sider.
ebp.
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Bestyrelser er
ikke kun til pynt
Har bestyrelsen i en ungdomsskole en berettigelse og reel indflydelse?
Eller er bestyrelsen bare til pynt? Bestyrelsesformand reflekterer over
bestyrelsens rolle.
AF P ETER STEC H ER , FO R M A ND FO R BEST Y R ELSEN, B RØ N DE R S L EV UN G DO M S S KO L E

Efter nu at have siddet i bestyrelsen for
Brønderslev Ungdomsskole de seneste 12
år og heraf 9 år som formand, sker det ind
i mellem, at jeg tænker på, hvor vidt det
giver mening, at ungdomsskolen har en
bestyrelse. For giver det egentlig mening
i den virkelighed vi har at have en bestyrelse? Hvilken indflydelse har vi egentlig på
ungdomsskolens virke? Hvilke muligheder
har vi i forhold til vores økonomi? Er det
hele ikke alligevel underlagt og dikteret af
Byrådets beslutning og velvilje?
Påvirkninger udefra
For at tage det sidste først. Jo, en kommunal ungdomsskole vil selvfølgelig være
underlagt Byrådets beslutninger og især,
hvad angår de økonomiske spørgsmål.
Lov om Ungdomsskoler angiver derudover
andre restriktioner og bestemmelser for
drift, og dermed er de overordnede rammer
bestemt af andre end ledelse og bestyrelse.
Alligevel er der en del, som en bestyrelse
kan påvirke og have indflydelse på i forhold
til driften af en ungdomsskole – nemlig en
vis grad af styring af den tildelte økonomiske ramme, godkende oprettelse af
almene undervisningshold, klubvirksomhed, valgfagsundervisning og andre lokale
forskelle, uden at listen dermed er udtømt.
Vi må dog nok erkende, at navigeringsmulighederne indenfor det økonomiske
område trods alt er begrænset, da en stor
del af i hvert fald vores budget i Brønderslev, er låst fast ift. bl.a. lønninger. Dermed
er råderummet til idétænkning, udvikling
af nye forretningsområder for ungdomsskolen og oprettelsen af nye tilbud til de
unge til tider ikke eksisterende.

Udvikling eller afvikling
Vi har i Brønderslev fra tid til anden haft
dialogmøder med vores politiske udvalg,
hvor vi har drøftet fremtidens ungdomsskole i Brønderslev. Ofte er det ledelse og
bestyrelse, der har idéerne og visionerne,
mens politikerne i udvalget til en vis grad
har haft en mere tilbagelænet rolle og
afventet vores udspil. Der kunne man som
bestyrelse nok savne en mere offensiv
tilgang til udviklingen af netop fremtidens
ungdomsskole, således at der ikke bliver
tale om en afvikling i stedet for.
Og en afvikling kan man som bestyrelse
måske ofte synes presser sig på. Gennem
de fleste af mine år i bestyrelsen for ungdomsskolen, har en stor af arbejdet været
at forholde os til de besparelser, byrådet
har pålagt ungdomsskolen. Det fremmer
måske ikke lige frem lysten til at kaste
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endnu flere frivillige timer i arbejdet, men
det er måske netop her, at bestyrelsens
indsats har størst betydning.
Påvirkning
For bestyrelsen har netop gennem muligheden for at afgive høringssvar til de af
forvaltningen udarbejdede budgetforslag
mulighed for at påvirke vores politiske
udvalg og dermed Byrådet, inden en given
besparelse bliver besluttet og i bedste fald
få forslaget pillet af bordet igen.
Som bestyrelse har vi jo dybest set ikke
anden interesse end at sikre det bedst
mulige grundlag for ungdomsskolens virke,
og vi har ikke som byrådspolitikerne andre
hensyn at tage. Ligeledes kan bestyrelsen
også tale mere frit end ungdomsskolens
ledelse og medarbejdere kan, hvorfor det er
min påstand, at bestyrelsen kan fremføre

Ungdomsskolen bør
kunne stille det krav
og have den forventning, at det er en aktiv og engageret bestyrelse.
argumenter og indsigelser mod påtænkte
besparelser og øvrige indgreb i ungdomsskolens dagligdag med en lidt skarpere
tunge. Med andre ord så kan bestyrelsen
måske sige det, andre i organisationen
tænker.
Sammensætning af bestyrelsen
Det er derfor vigtigt, hvordan og med
hvilke medlemmer bestyrelsen er sammensat. Bestyrelsen skal efter min overbevisning have en sådan sammensætning, at
Byråd og forvaltning til stadighed kan blive
udfordret på deres beslutninger og tiltag.
I Brønderslev er ungdomsskolens bestyrelse sammensat således, at Byrådet
udpeger to politiske medlemmer, mens de
øvrige medlemmer er sammensat af en
blanding af repræsentanter for folkeskolebestyrelserne, erhvervslivet, gymnasierne,
medarbejdere, undervisere og de unge.
Dermed har vi sikret en ret bred sammensætning, hvor bestyrelsens medlemmer
komplimentere hinanden rigtig godt og
kan give ungdomsskolens ledelse den opbakning, der er så nødvendig for en stabil
og kontinuerlig drift.
For alle er der tale om et stykke frivilligt og
på nær de to politisk udpegede medlemmer tillige ulønnet arbejde. Et arbejde,
som alle de medlemmer, jeg har arbejdet
sammen med gennem alle årene, har taget
seriøst og udført med en utrolig positiv
tilgang og med stort engagement.
Selv om det frivillige element af en ungdomsskolebestyrelse kan gøre det til en
udfordring for såvel det enkelte medlem
som ledelse, forvaltning og politikere, så
er det omvendt også det frivillige engagement, der efter min overbevisning gør,
at samarbejdet på tværs i kommunen
mellem folkeskoler, erhvervsliv, uddannel-

sesinstitutioner og unge fungerer godt og
dynamisk.
Samarbejde
For at sikre en fornuftigt drevet ungdomsskole kræver det altså både en kompetent
og initiativrig ledelse, der på en enkel og
overskuelig måde forstår at klæde bestyrelsen godt på. Men jo også en engageret
og kompetent bestyrelse, der vil og tør
tage handsken op i de kampe, der ind i
mellem skal tages med politikerne i kommunen.
Og så kræver det ikke mindst, at bestyrelse
og ledelse kan få et samarbejde op at stå,
hvor der er gensidig respekt og forståelse
for de bundne forudsætninger, som ungdomsskolerne skal drives efter. Bestyrelsen
skal efter min overbevisning ligeledes gøre
en ekstraordinær indsats for at sikre ledelsen arbejdsro og så ellers bakke ledelsen
op i den daglige drift.
Dynamisk enhed
Når det så er sagt, så skal bestyrelsen
selvfølgelig også til stadighed udfordre
ledelsen på dennes beslutninger og ønsker
til, hvilken retning ungdomsskolen skal
udvikle sig i. Og det er ikke altid nemt, når
man i en ungdomsskole som vores, har en
ledelse, hvor man skal stå tidligt op for at
kunne følge med. Idéerne står i kø og den
ene gode idé efter den anden bliver præsenteret for bestyrelsen – og så tør jeg ikke
tænke på alle de idéer der aldrig kommer
så langt.
En ungdomsskole skal være en dynamisk
enhed og evnen til at træffe en hurtig
beslutning og udnytte en mulighed, der
pludselig opstår, anser jeg for at være
ekstremt vigtig. Derfor må der også være
en udpræget grad af tillid mellem ledelse

og bestyrelse, således at ledelsen kan
iværksætte tiltag uden at skal have alting
via bestyrelsen.
Følg med i hverdagen
I kraft af ovenstående kan det være svært
for en bestyrelse at have fingeren på
pulsen i alle situationer og følge med i alle
aspekter af ungdomsskolens virke. Derfor
skal opfordringen herfra også være, at man
giver bestyrelsen og dens medlemmer
mulighed for at følge med i ungdomsskolernes hverdag.
Af den årsag har vi i Brønderslev haft
bestyrelsesmedlemmer med til landsmøde
i Ungdomsskoleforeningen, deltaget i
forældremøder i ungdomsskoleregi, lagt
bestyrelsesmøder i de tilhørende klubber
og senest har jeg som formand haft fornøjelse af at følge med på den årlige skitur
for 8.-10.-klasses elever.
Det giver et anderledes og måske mere
levende indtryk af den omskiftelige og
foranderlige hverdag, man oplever i ungdomsskolen.
Det giver mening
Bestyrelsen har indflydelse, og det giver
således også for mig mening, at ungdomsskolen har en bestyrelse, og også at det er
en frivillig bestyrelse.
Men ungdomsskolen bør kunne stille det
krav og have den forventning, at det er
en aktiv og engageret bestyrelse, idet det
ellers meget nemt kan gå hen og blive bare
en kransekagefigur-bestyrelse, der alene
skal blåstemple Byrådets eller ledelsens
beslutninger.
Stafetten sendes videre til
Ungdomsskolen Skive
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Demokratisk dannelse er
ikke et flødeskumsprojekt
Med en demografisk udvikling, der peger i retning mod, at unge fortsat
er en gruppe i undertal relativt til resten af befolkningen, bliver vi nødt
til at arbejde for unges deltagelse i beslutningsprocesser, i samfundsdebatten og til folkevalg, skriver arrangørerne af Ungdommens Folkemøde i september.

AF KE N N E T H SALO M O N S E N , ST R AT EG I- O G
UDVIKL IN G S DIR E KTØ R I UN G DO M S B UR E AUE T

Det er nærliggende at starte en artikel som
denne med et citat af Hal Koch fra ”Hvad
er demokrati?” – bare for at cementere
emnets berettigelse:
”Demokratiet kan ikke sikres - netop fordi
det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det
drejer sig om et sindelag, der skal bibringes
hvert nyt slægtled. Derfor er det folkelige
oplysnings- og opdragelsesarbejde nerven i
demokratiet.”
For alle os, der arbejder med folkeoplysning
til dagligt, er det måske en selvfølgelighed,
at den demokratiske dannelse er en af
grundstenene i det danske samfund. Men
er vi gode nok til at få budskabet ud?
I både folkeskolens og ungdomsskolernes
formål står det klart formuleret, at børn og
unge skal forberedes til at deltage aktivt i
et demokratisk samfund. Men hvordan gør
vi det? Og måske endnu vigtigere, hvordan
sikrer vi, at den viden er gangbar uden for
de trygge omgivelser?
Verdensmestre uden selvtillid
I ICCS-undersøgelsen, som er en større
international komparativ analyse af unges
liv som samfundsborgere fra 2016, blev
det tydeligt, at den danske ungdoms
demokratiske selvtillid halter gevaldigt. De
danske unge indtager førstepladsen, når
det gælder viden om det politiske system;
hvordan stemmeafgivelse fungerer, hvor

mange pladser der er i folketinget etc.
Men når det kommer til demokratisk
selvtillid og troen på at kunne gøre en
forskel i demokratiet, ser vi selvsamme
”verdensmestre” rangere langt under gennemsnittet. Det kniber altså med troen
på vigtigheden af at involvere sig aktivt i
demokratiet, og mange unge oplever det
som tilstrækkelig deltagelse at afgive sin
stemme i forbindelse med valg.
Et frirum, der binder unge sammen
Det er netop her, Ungdomsskolerne har
en unik position, fordi de ikke er underlagt
specifikke læringsmål og bundet op på
klasselokale-undervisning, men har mulighed for at rammesætte fællesskaber og
kurser til alle typer af unge.
Ungdomsskolen skaber et frirum, hvor
unge bliver bundet sammen på baggrund
af interesser og ikke køn, alder, etnicitet
eller baggrund. Særligt når vi mødes med
nogen, der ikke minder om os selv, sker der
magi – vi lærer af at være uenige – og vi
kan udvikle os selv og vores faglighed, når
vi bliver udfordret.
Vi kan ikke undervise unge i demokrati
udelukkende gennem bøger og klasselokale-undervisning. Demokrati skal diskuteres,
føles og opleves. Ungdomsskolen kan betragtes som et enzym, som katalyserer den
demokratiske dannelse og læringslyst hos
unge gennem fritidsundervisning. I skaber
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et bindeled på tværs af en aldersgruppe,
der ellers står over for store personlige
udviklinger og svære uddannelsesvalg.
Ungdomsskolerne er for alvor et sted, der
arbejder for, at unge bliver til nogen – og
ikke blot til noget.
Et flødeskumsprojekt?
I Ungdomsbureauet oplever vi at blive
skudt i skoene, at Ungdommens Folkemøde kun er et flødeskumsprojekt. Rykker
to dage i en park egentlig noget? Kan man
skabe engagement på så kort tid?
For os at se, er det selvsagt ikke et retvisende billede. Formålet med Ungdommens
Folkemøde stikker langt dybere. Vi ønsker
at inspirere unge til at engagere sig i samfundet, vi vil booste deres nysgerrighed, og
vi vil tilbyde en ramme, hvor der plads til at
debattere unge og meningsdannere imellem. Vi vil være gnisten, der tænder ilden.
Sidste år deltog over 100 forskellige organisationer, politiske partier, virksomheder
og offentlige institutioner i Ungdommens
Folkemøde – ikke kun for at fortælle unge
om netop deres dagsorden, men i ligeså
høj grad for at få unges input til aktuelle
udfordringer. Unge blev inviteret til at
trykteste en virksomheds nye klimamålsætninger, de skulle kvalificere mangfoldighedsspørgsmål og de blev inddraget i,
hvordan man kan modarbejde stramme
kropsidealer. Alt dette ud fra devisen, at

nutidens udfordringer må løses af fremtidens borgere!
Din stemme betyder noget
Vi mener ikke, at Ungdommens Folkemøde
alene sikrer unges demokratiske dannelse, men vi tror på, at arrangementet
bidrager til at skabe samfundsengagerede
unge. Men det er pokkers svært at måle
på samfundsengagement og demokratisk
dannelse, og derfor er citater som nedenstående fuldstændig altafgørende for at
punktere myten om flødeskums-projektet.
”Det kan være meget nemt at blive en
lille smule opgivende over, at det, jeg har
at sige, det tæller alligevel ikke, fordi der
alligevel ikke er nogen, der gider at lytte til
mig. Men her på Ungdommens Folkemøde
er der et forum, hvor din stemme rent
faktisk betyder noget, og hvor du kan have
noget at skulle have sagt” (Frederikke, 22
år, deltager på Ungdommens Folkemøde
2018).
Ungdomsskolerne gør det, Ungdommens
Folkemøde gør det, Spejderne gør det
– listen er lang over organisationer, der
gør demokratiet levende – der gør det til
en oplevelse, en følelse og et personligt

standpunkt at engagere sig i samfundet.
Engagement må ikke sættes på formel, der
må ikke udvikle sig et rigtigt og et forkert,
og det bør for alt i verden ikke honoreres
med karakterer.

Vi håber på at se jer, og alle Ungdomsskolernes unge, den 5.-6. september i Valbyparken til Ungdommens Folkemøde!

Ungdommens Folkemøde:
•
Hvor og hvornår: Valbyparken,
den 5.-6. september fra kl.
9-16.
•
Det forventes, at 30.000 vil
besøge festivalen i løbet af de
to dage.
•
Deltagelse er gratis og kræver
ingen tilmelding.
•
Over 110 organisationer i 76 stadepladser.
•
Der afholdes 90 workshops med udgangspunkt i devisen: Nutidens udfordringer
skal løses med fremtidens borgere. Sammenlagt vil over 4000 unge deltage heri.
•
Festivalpladsen er handicapvenlig.
•
Programmet er fordelt over fire scener: Store scene, Lille scene, Hemmelig scene
og Ølkassen
•
Over 500 forskellige arrangementer; debatter, samtaler, oplæsninger, speeddates,
interaktionsinitiativer, workshops og musik.
•
I løbet af foråret udarbejdes undervisningsmateriale til undervisere på ungdomsskolerne, så I kan finde inspiration til jeres eventuelle deltagelse på Ungdommens
Folkemøde
•
Læs mere om Ungdommens Folkemøde på www.ungdommensfolkemoede.dk

Vælg MILIFEs anerkendte psykologisk-pædagogiske efteruddannelse og kurser for alle pædagoger, lærere og vejledere
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– lærer børn og unge at mestre livet
MILIFE er danskudviklet og Skandinaviens største
forskningsbaserede uddannelseskoncept i personlig og social
kompetenceudviklingforbørnogungefra10til30år.
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Er du også overbevist
om, at børn og unge
skal lære det
21.århundredes
personlige
og sociale
kompetencer?

Læs mere på

milife.dk
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Coop Crew
Den 10. april
holder vi Kick
Off møde for de
11 ungdomsskoler, der starter
Coop Crew op i
efteråret 2019.
Vi skyder projektet i gang med at høre om erfaringer fra
fakta-projektet i Gladsaxe Ungdomsskole,
og vi præsenterer projektets evalueringsdesign.
Mødet lægger yderligere op til, at skolerne
bliver skarpe på deres lokale organisering
af Coop Crew, og vi præsenterer de kommende aktiviteter i projektet.
STEM
Den 27. februar var godt 30 ungdomsskolefolk samlet på sekretariatet i Odense til
brainstorm om STEM-aktiviteter i fritidsundervisningen med henblik på at søge
midler til et projekt fra Villum Fonden.
Idéerne og eksemplerne var mange, og
Ungdomsskoleforeningen er i skrivende
stund i færd med at formulere en ansøgning under arbejdstitlen ”Fra lokal til
national – Scienceaktiviteter i fritiden”.
Idéen er at beskrive 3-4 best practice
eksempler med science-aktiviteter samt
udvikle undervisningsmaterialer, lærervejledning og instruktioner. Aktiviteterne
afprøves efterfølgende på 16 caseskoler.
Overskrifterne pt. er:
•
Mere familie – mere skærm: Skabe
forståelse og fællesskabsfølelse i
familien gennem skærmaktiviteter.

•

Red verden fra dine forældre: Aktiviteter, som tager afsæt i reelle udfordringer med bæredygtighed/klimaforandringer mv.
•
Escape room med science-fokus: Sjove
læringsrum med science-gåder, teambuilding og ung til ung-undervisning
•
Mobilt makerspace 24/7: En ”eventvogn” fyldt med teknologisk udstyr
til læringsforløb, som kan flyttes fra
matrikel til matrikel og fra by til by alt
efter behov og efterspørgsel.
Ansøgning er sendt her pr. 1. april. Vi forventer svar i løbet af efteråret, og afprøvningen på caseskolerne er planlagt til at
forløbe i sæson 2020-21.

satser, som ungdomsskolerne i særlig grad
bidrager med i fritidens tegn, nemlig den
mangfoldige fritidsundervisning samt den
nye indsats for fritidsjob i projektet ”Coop
Crew – Når fritid bli’r til fremtid”.
Vi er i fuld færd med at planlægge Ungdomsskoleforeningens folkemødeaktivitet
og er meget interesserede i at høre, hvad
I i ungdomsskolerne har af spændende
planer herfor. Vi vil ligeledes meget gerne
høre, om I kunne have interesse i at Ungdomsskoleforeningen bød ind med et
samarbejde eller aktiv tilstedeværelse i
den forbindelse. I så fald kontakt da vores
praktikant Anna Petersen på:
ap@ungdomsskoleforeningen.dk.

Folkemødet på Bornholm
Med udgangspunkt i uddannelse og trivsel,
er det Ungdomsskoleforeningens ønske at
sætte ”fritiden” på dagsordenen til Folkemødet på Bornholm den 13.-16. juni. Vi ser
fritiden som et af de vigtigste elementer
i opvæksten for børn og unge. Fritiden er
et rum med mulighed for at udforske og
dygtiggøre sig indenfor de interesser man
brænder for. Man kan møde nye mennesker
og få øjnene op for andre måder at tænke
på – tanker der kan føre én ind på nye veje
og vække interesser man ikke før vidste, at
man havde. Tilsammen er fritidsaktiviteter
med til at udvikle det hele menneske og
bidrager til de livskompetencer, man som
ung kan tage med sig i den fremtid man
har ventende forude.
Fritid er et begreb der spænder bredt, men
Ungdomsskoleforeningen ønsker i denne
omgang at tage udgangspunkt i de ind-

Møde i KL om 10. klasse
I starten af april er der aftalt møde i KL om
10. klasse set i lyset af den nyligt nedsatte
ekspertgruppe for erhvervsretning af 10.
klasse. Her vil sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen og formanden for Landsforeningen
af 10. klasseskoler Henning Rasmussen
argumentere for vigtigheden i at bevare en
god bredde af muligheder herunder selvfølgelig de kommunale 10. klassetilbud

RECEPTION

På vegne af bestyrelsen, formand Lars Buckholt Kristensen.
Tilmeld dig gerne på mst@ungdomsskoleforeningen.dk
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CeFU netværkskonference
Den 27. marts afholdt Center for Ungdomsforskning netværkskonference om unges
mestringskompetence, uddannelseslyst,
motivation og relation til fagprofessionelle.
I forbindelse med konferencen blev der
afholdt generalforsamling i Foreningen
Center for Ungdomsforskning, og her
genopstillede sekretariatschef Ejnar Bo
Pedersen til bestyrelsen.

Mod strømmen
Ekspertudvalg nedsat
Det varslede ekspertudvalg for
erhvervsretning af 10. klasse er nu
nedsat. Udvalget skal kort fortalt
komme med anbefalinger inden
for fire temaer: skoleårets indhold,
uddannelses- og erhvervsvejledning
i 10. klasse, implementering af en
erhvervsrettet 10. klasse og incitamentsstrukturer.
Medlemmerne af udvalget, som skal
aflevere deres anbefalinger inden
udgangen af 2019, er:
•
Jan Olsen, formand (tidligere
direktør i KL)
•
Kirsten Holmgaard (direktør
Mercantec)
•
Camilla Hutters (områdechef,
EVA)
•
Tanja Nyborg (direktør, Horsens
Kommune)
•
Mads Kirk (uddannelsesleder for
eud10, Tradium)
•
Nicolaj Ejler (partner, Realize)
•
Nicolai Kristensen (professor,
VIVE)
•
Noemi Katznelson (centerleder,
professor, Center for Ungdomsforskning, AAU)
I forbindelse med nedsættelsen
udtalte undervisningsminister Merete
Riisager:
- Regeringen ønsker, at 10. klasse i
højere grad skal være starten på en
erhvervsuddannelse end afslutningen på grundskolen. Ekspertgruppen
udgør et stærkt hold, og jeg har høje
forventninger til deres arbejde. Jeg ser
frem til at få nye idéer til, hvordan 10.
klasse i højere grad kan vise de unge,
de muligheder en erhvervsuddannelse byder på. 10. klasse skal klæde
de unge endnu bedre på til at vælge
den ungdomsuddannelse, der passer
deres interesser og evner bedst.
Læs mere og se kommissoriet for
udvalget på uvm.dk

AF E J N AR B O P E DE R S E N
S E KR E TAR IATS CH E F

Marts måned bød på et rigtig spændende
arrangement i regi af tænketanken CEVEA.
Temaet var ”Ulighedens topmøde” og
anledningen er den forestående FGU og
de kolossale udfordringer, der venter med
etablering, målgruppeafklaring, ledelsesgrundlag, organisationsopbygninger osv.

Det burde være en
selvfølge, at der bliver lyttet til de unge
selv
På mødet blev der bl.a. talt om vigtigheden
af en bred opbakning til FGU, så vi sammen
kan hjælpe de unge på vej mod uddannelse
og job. Fra vores lille udkigspunkt skal der
da også lyde et ”pøj, pøj, vi ønsker FGU-en
alt det bedste”. Og ungdomsskolerne skal
nok sørge for at være den gode hjælper.
Det gælder navnlig i fritidslivet, hvor bl.a.
ungdomsskolernes fritidsundervisning og
klubberne måske kan bidrage og supplere
indsatsen, som det i sin tid også blev
nævnt i forbindelse med lovgivningsarbejdet. Det kunne fx være i form af intensive
læringsforløb eller andre særlige under-

støttende indsatser i fritid og sommerferie.
Paradoksalt nok var noget af det mest interessante ved Ulighedens topmøde elevbevægelsen Modstrøm, som er udsprunget
af Produktionsskolerne, der som bekendt
så småt er ved at lukke ned. Meget fortjent
tiltvang de unge sig stor opmærksomhed
med synspunktet: Er det ikke snart på tide,
der bliver lyttet til de elever og unge, som
det hele drejer sig om?
Det synspunkt er helt legalt – ja faktisk
burde det vel være en selvfølge, at der
bliver lyttet til de unge selv – og at de frem
for at blive mødt af modstrøm får medløb.
Det gælder også i vores egen verden, hvor
vi i ungdomsskolebestyrelserne, ungeråd
og andre formelle såvel som uformelle
organiseringer af unge, møder engagerede unge, som vi selvfølgelig skal lytte
til og tage alvorligt. Det samme gælder
ungdomsskoleelevernes landsdækkende
netværk, UngDanmark. Andetsteds her i
bladet kan du netop møde formanden for
UngDanmark, som netop er blevet udpeget
til Rådet for Børns Læring, der – med såvel
voksne som unge repræsentanter – skal
rådgive undervisningsministeren.
Og når vi nu er ved de unges indflydelse,
kan vi kun opfordre til, at også det nyligt
nedsatte ekspertudvalg for erhvervsretning af 10. klasse også tager de unge selv
med på råd i deres arbejde. Også her er det
vigtigt, at de unge ikke blot bliver mødt af
modstrøm.
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De stolte vindere bag ”Fjernvarme brætspil”', som vandt i kategorien for sjoveste projekt

Unge idéer om bæredygtighed
I februar var elever fra skolerne i Odense samlet til en idéfestival, hvor de fremlagde
bud på innovative og bæredygtige idéer om fjernvarme, renovation og vandforsyning.
Festivalen markerede afslutningen på undervisningsforløbet Innovation og Bæredygtighed, som UngOdense stod bag. Her tog eleverne afsæt i virkelige problemstillinger
fra de tre forsyningsselskaber i byen og med fokus på FN´s 17 verdensmål. Undervisningsforløbet er en del af ungdomsskolens omfattende bæredygtighedsprojekt
”Læring for Fremtiden”, som har til formål at give børn og unge i Odense viden om og
handlekompetencer inden for bæredygtighed.
- Læring for Fremtidens valgfag Innovation og Bæredygtighed er et eksempel på,
hvordan vi skaber praksisnære læringsforløb, hvor elever i samarbejde med virksomheder kan være medvirkende til at udvikle nye og konkrete bud på en mere bæredygtig
fremtid. Vi har lavet et inspirationshæfte i håb om at inspirere andre til at udvikle
nye og innovative læringsforløb, som kan være med til at danne og uddanne den nye
generation i FN’s 17 verdensmål, fortæller viceungdomsskoleleder Erik Rasmussen fra
UngOdense.
Apropos bæredygtighed vil næste udgave af bladet være et temanummer om FN´s
Verdensmål. Bladet udkommer først i maj. Her vil du bl.a. kunne læse mere om Læring
for Fremtiden.

