Referat fra Bestyrelsesmødet i Ungdomsskoleforeningen d. 22.
september 2020 kl. 13.45 – 16.30, flyttet til TeamsAd Pkt. 1 - Meddelelser
Hanne Tjessem orienterede om at Max Melchior, Høje-Taastrup Ungdomsskole,
går på pension 1. november. Leder af 10. klasse er konstitueret som leder.
Ad Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden
– og evt. kommentarer til referatet fra seneste møde
Dagsordenen blev godkendt.
Ad Pkt. 3 Status på økonomi og arrangementer
Christina Bremholm deltog ikke på mødet.
Mikkel Villadsen spurgte ind til merforbruget på evaluering og revision.
Sekretariatet uddybede at det skyldes periodisering af udgifter i primært Coop
Crew. Det er de eksterne projekter, der afholder evalueringsudgifterne.
Mikkel Villadsen spurgte til det lavere forbrug på kontorudgifter og
administration. Det skyldes to ting: almindelig tilbageholdenhed fra
sekretariatet grundet manglende intern aktivitet og møder på det fysiske
kontor under corona-nedlukning, samt lavere udgifter til deltagelse i eksterne
arrangementer.
Ad Pkt. 4 Landsmøde 2020
• Forløb
• Tilmeldte
• Coronaforholdsregler – orientering
o LIVE -streaming
• Vedvægtsændringsforslag – fremlæggelse
• Bestyrelsesvalg
o Fredsvalg
o Suppleant- og kritisk revisorvalg
• Præsentation af Årets tema 2020 – Mellemformer
• Dato for næste års Landsmøde
Ejnar Bo Pedersen orienterede om de nye tiltag vedr. landsmødet. Det
gennemføres elektronisk jf. beslutning d. 21. september.
Bestyrelsen løb landsmødets praktiske afvikling samt dagsordenspunkterne
igennem. Lars Buchholt Kristensen modtog input til formandens beretning
samt fremtidig virksomhed.
Slutteligt en stor ros til sekretariatet for den professionelle håndtering af de
pludselige ændringer.
Den 5. maj 2021 blev valgt som kommende landsmødedag.

Ad Pkt. 5 Samarbejde/møde med Ungdomsringen
Der har været afholdt samarbejdsmøde mellem Ungdomsskoleforeningen og
Ungdomsringen d. 18. september. Lars Buchholt Kristensen redegjorde herfor.
Der er aftalt et nye møde d 6. november.

Ad Pkt. 6 Early Warning - Feedback fra bestyrelse til sekretariatet på
kommunale, aktuelle politiske tiltag
Hanne Tjessem, Høje Taastrup, pointerede at almenundervisningen fortsat
kører under corona. Det er ikke sociale arrangementer, det er undervisning.
Bestyrelsen støttede op om denne fortolkning.
Mikkel Brander, Tønder, orienterede om udviklingen i og samarbejdet omkring
KUI. Området har været under mange forandringer i den første periode,
særligt på chefniveau.
Der er ønske om, at Ungdomsskoleforeningen sætter fokus på KUI igen i
fremtiden, som en del af et fokus på ungdomsskolernes
uddannelsesperspektiv.
Mikkel kunne desuden orientere om, at ungdomsskolen har fået en time på et
kommende kommunalbestyrelsesmøde til at fortælle om sin virksomhed.
Hans Mosegaard, Vejle, orienterede om en væsentlig udfordring, man for nyligt
har oplevet. Nogle folkeskoler har, grundet coronaen, ikke ønsket at
ungdomsskolens medarbejdere møder op på skolerne. Dette er baseret på et
forkert grundlag, da der ingen steder i retningslinjerne står skrevet at dette
ikke er tilladt. Ungdomsskolerne og alle aktiviteter er fuldt genåbnet, under
hensyntagen til retningslinjerne. Bestyrelsen støttede op om denne fortolkning.
Line Egelund, Nyborg, støttede op om Mikkel Branders fokus på KUI’en. Det
har også stor opmærksomhed i Nyborg og der er et ønske om at se nærmere
på ungdomsskolernes rolle heri.
Mikkel Villadsen, Kolding, bragte en drøftelse omkring specifikke
ungdomsskole-retningslinjer under corona op. Bestyrelsen drøftede denne og
bad sekretariatet om at være opmærksom på udviklingen på området.
Ad Pkt. 7 Nyt fra foreningen og sekretariat
Ejnar Bo Pedersen redegjorde om punkterne, der også er sendt ud skriftligt.
Ad Pkt. 8 Evt.
Næste møde er d. 6. oktober - konstituerende

