Referat af bestyrelsesmødet d. 25. juni 2019 hos Ungdomsskoleforeningens sekretariat, Odense
Til stede: Lars Buchholt Kristensen, Hanne Tjessem, Mikkel Brander, Line
Egelund Bøggild Larsen, Mikkel Villadsen, Ejnar Bo Pedersen og Mads
Søndergaard Thomsen (referent)
Afbud: Pernille Refstrup, Hans Mosegaard
Ad 1 Meddelelser
Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen gav en kort
introduktion af de respektive skoler og medlemmer.
EBP takkede for deltagelse og gaver ved sin reception. Der var spændende
perspektiver i dagens oplæg fra Per B Christensen og Noemi Katznelson.
Ad 2 Godkendelse af dagsorden
– og evt. kommentarer til referatet fra seneste møde
Dagsordenen er godkendt. Der var ingen kommentarer til referatet.
Ad 3 Bestyrelsen konstituerer sig
• Intro til bestyrelsesarbejdet i Ungdomsskoleforeningen
• Forretningsorden – debat – evt. godkendelse
• Valg af næstformand og evt. kasserer
• Debat om behov for og evt. temaer for et bestyrelsesseminar?
• Fastlæggelse af møderække
• Udpegning af Ungdomsskoleforeningens repræsentant i
Grejbankbestyrelsen (afløsning af Per L. Christensen)
Intro til bestyrelsesarbejdet
Formanden introducerede medlemmerne til arbejdsformen i bestyrelsen. Han
betonede de gode og vigtige diskussioner, at der er plads til alle holdninger og
at bestyrelsen som oftest drøfter sig til rette og finder de fælles beslutninger i
enighed.
Formanden lagde op til en drøftelse af bestyrelsesmedlemmernes opgaver,
herunder evt. muligheden for at bestyrelsen besøger skoler. Dette ønskes
drøftes på næstkommende møde.
Mikkel Brander støttede op om at ærlige og gode diskussioner og fremhævede
at bestyrelsen og sekretariat altid viser fælles front.
Valg af næstformand og kasserer
Pernille Refstrup har stillet sig til rådighed. Hun har skriftligt tilkendegivet
overfor hele bestyrelsen, at hun er interesseret i at påtage sig opgaven.

Der var fuld opbakning til Pernille og hun blev enstemmigt valgt uden
modkandidat.
Valget af kasserer afledte en diskussion omkring foreningens vedtægter,
forretningsorden og hvilke opgaver, der var vigtige for bestyrelsen at tage
hånd om. Samtidig ytrer bestyrelsen ønske om løbende at drøfte hvilke
opgaver, der er en del ansvaret for de enkelte medlemmer.
Mikkel Villadsen blev valgt til kasserer.
Drøftelse af seminar og fastlæggelse af mødeplan
Bestyrelsen har stort ønske om seminar for at komme i dybden med emnerne
fra landsmødet. Der opfordres til at finde en dato, alle kan (om det så kun
bliver én enkelt dag).
Forslag til indhold på seminaret:
Intro til bestyrelsen og Ungdomsskoleforeningen – Evaluering og fastlæggelse
af fokusområde 2019/2020 – Den kommunale ungeindsats – Holdninger til
dannelse (Skal vi have fælles holdninger til unges dannelse?) – Hvordan kan vi
understøtte, at ungdomsskoler bliver bedre til at lave ting på tværs af
kommunegrænser? – Videndeling i en ny virkelighed (Netværk; hvordan får vi
medarbejdere med?) – Drøftelse af Ungdomsskolernes strategiske
interessevaretagelse på lokalt plan (Kan vi finde kommunale repræsentanter,
der kan tale ungdomsskolens sag?) – Hvordan opleves heavy-users, light osv.
og hvordan skal bestyrelsen have fokus på disse forskellige medlemmer?
Mødedatoer
Oktober bliver 28. oktober
Januar bliver 9. januar
Seminar: doodle sendes ud snarest – som 8 datoer hvor de hænger sammen
4x2
Udpegning af repræsentant i Grejbanksbestyrelsen
Christoffer Søe blev udpeget af en enig bestyrelse. Sekretariatet laver aftale
med Christoffer omkring samarbejdet med bestyrelsen. Det forventes at
bestyrelsen bliver orienteret og det kunne f.eks. være på et temaoplæg for
bestyrelsen.
Ad 4 Landsmøde 2019 - opsamling
• Signaler/ønsker fra medlemmer – især fra gruppedebatterne
• Evaluering af dagen som helhed
o Herunder rammer for debat under ”kærlige postkort”

Signaler og ønsker fra medlemmer
Bestyrelsen vil inddrage emner og signaler fra landsmødet i forslagene til
indhold på seminaret.
Evaluering af dagen som helhed
Mikkel Villadsen perspektiverede med at alle organisationer og foreninger er
udfordret på landsmødet. Folk engagerer sig på andre måder, så det kan være
rigtig svært at skabe stort engagement.
Kan man styrke samarbejdet med LU, så noget tidsmæssigt passer sammen?
Line roste formen på landsmødet, der på mange måder fungerede som ønsket.
Dog var det svært at lave opsamlingen så både deltagerne og især bestyrelsen
får gavn af den fremadrettet.
Hanne pointerede, at opsamlingen blev meget kortfattet, da programmet var
fremskredet. Det er vigtigt med god styring af forløbet.
Lars fremhævede det gode samarbejde med bl.a. LU og Ungdomsringen – og
de tydelige eksempler på at fælles tiltag er efterspurgt – som en mulig måde til
fremtidig organisering af landsmødet at afsøge.
Hanne tydeliggjorde at så længe landsmødet kun er én dag, så er det vigtigt at
det er input til foreningens virke der er i fokus. Faglige oplæg får man mange
steder, så det skal kun være for at kvalificere foreningens arbejde.
Mikkel Brander var enig, at det er vigtigt at få lavet koblingen mellem
medlemmerne og bestyrelsen på landsmødet.

Ad 5 Early Warning - Feedback fra bestyrelse til sekretariatet på
kommunale, aktuelle politiske tiltag
• Ungdomsskoler i lyset af aktuelle politiske situation:
Folketingsvalg og regering(-sdannelse)
o Opfølgning på fritid på dagsordenen
o 10. kl.
o Verdensmål
o KUI og FGU
• Folkemødet på Bornholm – reportage og perspektiver på
foreningens deltagelse
• Dialog med Anne Vang, BKF
• Fokus på tilbud til udsatte unge – interne skole (opholdssteder)
mv.

Lars orienterede om det alternative ekspertudvalg og folderen “Fremtidens 10.
Klasse”.
Verdensmålskonference er godt på vej. Konferencen finder sted 5. September
og er allerede meldt ud flere gange. Godt 40 tilmeldte indtil videre. Det
endelige program udsendes inden ferien.
Folkemødet var igen givtigt. Især på netværksdelen hvor formanden får stor
mulighed for at møde relevante samarbejdspartnere. Vi bruger Folkemødet
politisk strategisk og i mindre grad til at skabe opmærksomhed omkring os
selv.
Ejnar orienterede om den positive dialog med Anne Vang, der i høj grad
styrker samarbejdet mellem BKF og Ungdomsskoleforeningen.
Mikkel Villadsen orienterede om at pendulet i kommunerne nu svinger en
anden vej end det hidtil har gjort; der er et helt andet fokus på, at de unge
ikke alene skal i uddannelse eller men også kan satse på at få et job. Her
rammer Coop Crew lige ned og det er virkelig godt.
Nysgerrig på om hvilken indsats, der skal være omkring Folkemødet. Hvordan
skal vi udnytte mulighederne i både Bornholm og Ungdommens Folkemøde?
Forskellige ungdomsskoler er til stede forskellige steder.
Input fra Kolding: Ungdomsskolen laver et samarbejde med FGU’en om at
varetage dele af undervisningen, så eleverne er indskrevet på FGU’en, men
stadig møder i tilbud i ungdomsskolen.
Input fra Nyborg: Økonomisk pres på de særlige tilbud, da der er stigende
udgifter men ikke altid øgede budgetter.
Behov for dokumentation af hvilke unge, der findes i heltidsundervisningen.
Hvem er det der kommer ind? Hvem er det vi sender ud? Findes der et fælles
værktøj?
Input fra Tønder: Tønder Kommune har budt ind på et forsøg omkring EUD8
set i regi af den nye aftale om praksisfaglighed. Ungdomsskolen skal være med
i et administrativt fællesskab.
Lars fortalte om samarbejdsmødet med Ungdomsbureauet, som måske kan
give grundlag for mere aktivitet ifm. Ungdommens Folkemøde.
Mikkel Brander gjorde opmærksom på SSP som et område, der måske bør
have en større rolle i foreningen.
Ad 6 Økonomiopfølgning
Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning. Der blev ytret ønske om
tilføjelser til præsentationen på kommende møder. Sekretariatet undersøger
mulighederne og tager om nødvendigt dialog med den nyvalgte kasserer.

Ad 7
•
•
•
•

Nyt fra foreningen og sekretariat
Fritidsundervisningsindsatser
Når fritid bli’r til fremtid
UngDanmark – status
Efterårskonference – mulighed for medlemsbidrag

Efterårskonferencen
Bestyrelsen blev præsenteret for de foreløbige planer for efterårskonferencen.
Konferencen bliver 5. dec i København. Vi har lavet aftale med Olav
Hesseldahl, Ungdomsbureauet, om at være facilitator. Hovednavnet afventer
endelig bekræftelse.
Formatet vil blive inspireret af TED-talks, så oplæggene bliver kortere og mere
forskellige.
UngDanmark
Bestyrelsen fik en status på UngDanmark; evaluering på nuværende sæson,
den kommende sæson og den personalemæssige situation.
Rådet for Børns Læring er et afgørende omdrejningspunkt for UngDanmark.
Der er et ønske om, at der på alle samlinger gøres plads til en dialog omkring
dette.
Sekretariatet foretager de nødvendige justeringer for at understøtte samlinger
i kommende sæson bedst muligt. Hanne ønsker i fremtiden en drøftelse af,
hvordan Ungdomsskoleforeningen bedst støtter op om ungdomsskolernes
indsatser for den demokratiske dannelse.
Når fritid bli’r til fremtid
Projektet er i god fremdrift. Der opleves en positiv stemning i kommuner, der
deltager i år et, både blandt ungdomsskoler og deres samarbejdspartnere i
fakta. Ungdomsskoleforeningen oplever, at samarbejdet på landsplan fungerer.
Fritidsundervisningsindsatser
Arbejdsgruppen mødes 21. august for at påbegynde arbejdet med en
publikation om kvalitet i fritidsundervisningen. Denne kvalificeres gennem
inddragelse af flere ungdomsskoler i løbet af efteråret og bliver forhåbentlig
klar til lancering på efterårskonferencen.
Der bemærkes, at årets fokusområde bør tildeles den fornødne tid og
ressourcer. Bestyrelsen ønsker, at fritidsundervisningen fylder meget i
efteråret – men samtidig må fokusområdet ikke dø ud når året er afsluttet.

Ad 8 Evt.
• Herunder evaluering af mødet
Mikkel V: Mange forkortelser i dagsordenen.
Man kan ikke læse artiklen fra Politiken hvis man ikke har abonnement. Send
det ud sammen med.
Mikkel gør opmærksom på at han har lavet en samarbejdsaftale med AMUcentret, der gør det muligt at sende unge mennesker fra ungdomsskolen
afsted på kurser.
Hanne orienterede kort om Charter for Youth Work, der er udarbejdet i EU-regi
og kvalificeret af flere ungdomsskoler og Ungdomsskoleforeningen. Det ønskes
præsenteret for bestyrelsen.
Mads og Ejnar blev rost for oplæg på LU/COK-uddannelse og for Mads’
deltagelse på medlemsmøde i LU Hovedstaden.

