
Referat af Bestyrelsesmøde – Ungdomsskoleforeningen –  

d. 12. juni 2020. Mødet foregik online via Teams. 
 

Deltagere: Lars Buchholt Kristensen, Pernille Refstrup, Mikkel Brander, Hanne 
Tjessem, Hans Mosegård, Mikkel Villadsen, Ejnar Bo Pedersen & Mads 

Søndergaard Thomsen (referent)  
 

Afbud: Line Egelund 

 
 

ad 1. Meddelelser 
 

Afbud fra Line 
 

Ny sekretariatschef i Forum 100%: Jesper Knudsen. 
 

Sekretariatet tager afsked med studentermedhjælpere Kirsten og Anna inden 
sommerferien. Efter sommerferien starter to praktikanter. Desuden byder vi 

velkommen til vores nye kommunikationsansvarlige d. 1. august.  
 

Lars Buchholt Kristensen har møde med Bjørn Brandenborg, 
Ungdomsringen/Soc.dem. efterfølgende mandag. 

 

 
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen  

 
Dagsordenen blev godkendt. 

Ingen kommentarer til referatet. 
 

 
3. Gensidige orienteringer 

 
Lars Buchholt Kristensen orienterede om dialog med ministeren, BUVM, 

embedsværk og KL ifm. corona-nedlukningen. Ungdomsskoleforeningen har 
været systematiske i at følge op på de vigtige dagsordener for 

ungdomsskolerne overfor både embedsværk og politikere. 
 

 

Sommerferieaktiviteter kommer til at spille en rolle for kommunerne henover 
sommeren. Ungdomsskoleforeningen har udsendt materialer til skoler, bl.a. 

inspirationskatalog. Der er endnu ikke udmeldt retningslinjer fra BUVM 
omkring den første pulje til sårbare børn og unge.  

 
Hans Mosegaard fortalte om, at Vejle allerede før puljerne var i gang med et 

ambitiøst sommerferieprogram og derfor ikke kan udnytte puljerne fuldt. Der 
overvejes at skalere op på en række aktiviteter. 



 

Mikkel Villadsen fortalte, at de i Kolding har samme udfordring som Vejle. 
Desuden er der lagt ferieplaner for medarbejdere. Forventer pengene bruges 

mere centralt, evt. til at tilbyde gratis aktiviteter. 
 

Pernille Refstrup gennemgik sommersituationen i Aarhus. Det samme gør sig 
gældende her. Der er dog en opmærksom på særlige områder i byen, hvor 

grupper af unge har udfordringer og har været hårdt påvirket af corona-

nedlukningen.  
 

Hanne Tjessem ser, at der er aktivitet i klubberne, men bortset fra det er det 
vanskeligt at rekruttere medarbejdere osv.  

 
Mikkel Brander fortæller, at ungdomsskolen i Tønder vil få andel i puljen. En 

del medarbejdere er i gang henover ferien, så de er klar til at løfte opgaverne.  
LBK samlede op. Han opfordrer til at tage fat i de lokale frivillige foreninger, 

idrætsforeninger osv. Ungdomsskolerne er gode til at sætte netværket i spil og 
det kan udnyttes i den nuværende situation.  

 
Hans Mosegaard fortalte om de ændrede vaner og ønsker vedr. arbejdsformer 

i kølvandet på krisen er en ledelsesmæssig opgave, der skal håndteres i 
ungdomsskolerne. Det er dog meget vigtigt, at man på arbejdspladsen er 

enige om, hvordan man arbejder. Der er både praktiske og ledelsesmæssige 

opfordringer heri. 
 

Lars Buchholt Kristensen fortalte, at han bl.a. er meget opmærksom på at 
hjemmearbejde i ledergruppen er et krav. 

 
Mikkel Brander pointerede, at nye vaner ved børn, unge og forældre kan 

betyde noget for fremtidige tilbud. Måske har man lært at man sagtens kan 
fungere i hverdagen uden mange fritidstilbud. Hvilken negativ betydning får 

det for ungdomsskolernes fremtidige virkning? 
 

Ejnar Bo Pedersen spurgte ind til om forårets begivenheder har betydet 
ændringer i efterårets aktiviteter?  

 
Pernille fortalte, at de i Aarhus har observeret at fællesskaberne i høj grad er 

blevet opbrudt under krisen. Det er en stor indsats, der kræves for at få 

styrket dette igen og fange de unge. Det fysiske møde med de særlige udsatte 
og sårbare unge kan ikke erstattes af noget virtuelt.  

 
Hanne Tjessem fortalte, at det primært er på rejser der er store ændringer. 

Det er et usikkert område, så der er behov for at tænke nyt. Der vil evt. opstå 
samarbejder med andre ungdomsskoler. 

 
 



ad 4. Landsmøde 

 
Ejnar Bo Pedersen redegjorde for de forskellige modeller for 

landsmødeafviklingen.  
 

Bestyrelsen besluttede at Landsmødet afvikles ud fra følgende model: 
• Inspirationsoplæg ved Imran Rashid.  

• Kærlige, kritiske postkort i kort format, dvs. uden debat og gruppedialog.  

• Der afsættes god tid til frokost og netværk. 
 

Det undersøges hvorvidt mødet kan streames, dog uden mulighed for 
inddragelse via internet. 

 
Vedtægtsændringsforslaget blev drøftet. Den videre proces koordineres 

mellem formand, kasserer og sekretariat. 
 

Årets ildsjæl: Bestyrelsen drøftede indstillingerne og fandt frem til Årets 
Ildsjæl. 

 
Årets tema 2021: Mellemformer 

 
 

ad 5. UngDanmark 

 
Bestyrelsen gennemgik indstillingen og drøftede UngDanmark. 

 
UngDanmark fortsætter i nuværende format i sæsonen 2020/2021. Der 

undersøges undervejs muligheden for at kunne indgå i samarbejde omkring 
den videre drift af UngDanmark. 

 
 

ad 6. Økonomi  
 

Ejnar Bo Pedersen orienterede om økonomien. Foreningen vil komme ud af 
året med et underskud på ca. 221.000 kr. Dette skyldes primært, at alle 

forårets aktiviteter er blevet aflyst grundet corona. Det betyder en halvering i 
deltagerbetalingen for året. 

 

Sekretariatet har tilpasset udgifterne, så underskuddet bliver mindre end 
frygtet. 

 
Strategien for resten af året er, at lave større arrangementer, men færre af 

dem. Dette sker, da vi stadig er usikre på grundlaget for at få medlemmerne til 
at deltage.  

 
Der er ligeledes indført tættere opfølgning på økonomien fremover. 



 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 
ad 7. Medlemsanalyse 

 
Christina Bremholm gennemgik medlemsanalysen, der viser, at 

Ungdomsskoleforeningen stadig har godt fat i størstedelen af vores 

medlemsskoler. Der er en række skoler, der benytter os rigtig meget og få 
skoler, der slet ikke benytter os.  

 
En opmærksom på hovedstadsregionen, der seneste år i mindre grad benytter 

Ungdomsskoleforeningen.  
 

Tallene understøtter den strategi bestyrelsen har lagt omkring lidt færre men 
større arrangementer. 

 
Gennem projekterne har vi siden 2012 haft 41 skoler som deltagere. Dette 

vurderes som tilfredsstillende. 
 

ad 8. Early Warning 
 

Der har været kort fokus på 10. klasse. Men ellers forventes der først at ske 

noget politisk, udover corona, efter sommerferien. 
 

Pernille orienterede om situationen i Aarhus. 
 

Mikkel Brander foreslog at kigge nærmere på en analyse/afdækning af 
ungdomsskolens placering i det kommunale system. Hvilken betydning har det 

at være placeret i forskellige forvaltninger? Hvilke samarbejdsrelationer har 
man?  

 
 

ad 9. Nyt fra foreningen og sekretariatet  
 

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning. 
 

 

ad 10. Evt. 
 

Næste møde planlagt til d. 22. sept. (dagen før landsmødet). Her vil sættes 
fokus på opfølgning på medlemsbesøg samt forberedelse af landsmødet. 

 
 
 


