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Formanden beretter:
Et anderledes år! Det må vi i sandhed sige. Corona vendte med nedlukningen
i marts op og ned på hele Danmark. Fra den ene dag til den anden ændredes
rammer og vilkår for at gennemføre aktiviteter fundamentalt: ting måtte
aflyses, udskydes, flyttes online, omtænkes i plan B, plan C … og så videre.
Bedst som vi følte os godt på vej mod mere normale tilstande, så lukkede
landet igen ned mod slutningen af året. Eksempelvis måtte foreningens landsmøde i maj
aflyses og udskydes til senere – og da vi endelig turde forsøge med en ny dato i
september, betød genindførte, lokale restriktioner, at det med kort varsel helt måtte
flyttes online. Sådanne hurtige omlægninger har krævet fleksibilitet, omstillingsparathed, innovation og tålmodighed fra medlemmer såvel som medarbejdere, og vi må
sige vi har været glade for opbakningen. Der skal også lyde en tak til Børne- og
Undervisningsministeriet for imødekommenhed mht. nødvendige omlægninger i
aktiviteterne i det driftslignende tilskud, som fx da den ellers fuldt planlagte
Verdensmålsdag måtte aflyses grundet kommunale retningslinjer for forsamlinger, som
værtsskolen blev underlagt.
Selvom Ungdomsskoleforeningen måtte skrue ned for fysiske møder mv., har vi til
gengæld skruet gevaldigt op for interessevaretagelsen. Foreningens formand og daglige
ledelse har siddet med ved bordet – eller rettere onlinemøder - i Undervisningsministeriets sektorpartnerskaber, der har rådgivet ministeriet omkring coronatiltag og
genopluk-ninger. Det blev til godt 20 møder over året, fordelt på to niveauer - et politisk
med ministeren for bordenden og et administrativt/udmøntningsmæssigt med
retningslinjer mv.
Fx udarbejdede foreningen forslag til en plan for en sikker genåbning af ungdomsskolernes knallertundervisning i foråret. Mange elementer gik igen i myndighedernes
retningslinjer, da knallertundervisningen faktisk kom i gang igen i forsommeren.
En øget indsats på interessevaretagelsesfronten harmonerede godt med foreningens
opprioritering af en mere professionel og strategisk kommunikationsindsats ved
ansættelse af en egentlig kommunikationsmedarbejder, hvilket ikke alene resulterede i
udarbejdelsen af en ny strategi på området, men også en landsdækkende opmærksomhed på ungdomsskoleområdet, da vi i det tidlige efterår fik en artikel på Altinget om
ungdomsskolens 10. kl. og erhvervsskolerne. I november skrev Thomas Gyldal, KL’s fmd.
for BU-udvalget, og undertegnede tillige et debatindlæg i Politikens Skoleliv om, hvordan
kommuner og ungdomsskoler sammen kan udnytte skoleformens forskelligheder,
således at ungdomsskolerne kan spille en stor rolle i den kommunale ungeindsats.

Omfavnet eller udgrænset?

…var titlen på Ungdomsskoleforeningens efterårskonference, som blev afholdt i
november måned i København og tillige sendt online, idet flere kommuner allerede da
atter var ramt af restriktioner. Konferencen satte fokus på ungdomsskolen, mellemformer og samarbejdet om en sammenhængende kommunal ungeindsats, og tog
dermed forskud på det årstema, medlemmerne havde udpeget for 2021 på landsmødet.
Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang fra Politiken var hyret som dagens moderator.
Han førte os gennem konkrete eksempler, og hævede deltagere, hidkaldte eksperter og
politikere op i helikopterperspektiv. Thomas Gyldal, psykolog Rasmus Alenkær,
Skolelederforeningens Dorte Andreas, Helle Rabøl Hansen, Per B. Christensen, Abdel
Aziz Mamoud og Morten Pape var blandt oplægsholdere og debattanter på dagen, som
havde over 200 deltagere, når vi tæller ungdomsskolefolk i salen og online sammen.

Mere kvalitetstid

Ifm. efterårskonferencen blev den nye publikation ”Mere kvalitetstid – fra parametre til
praksisser” præsenteret. Den var en opfølger til forrige års ”Kvalitetstid”, men processen
frem imod præsentationen måtte også tilpasses 2020’s corona-virkelighed. Den
oprindelige tre-trinsraket med ungdomsskolebesøg og temadage måtte skrinlægges og
blev i stedet afløst af en-til-en dialoger online og dybdegående telefoninterviews med
ungdomsskoler om, hvordan man havde benyttet kvalitetsparametrene fra ”Kvalitetstid”
i sit arbejde med udviklingen af fritidsundervisningen. Dialoger med samarbejdspartnere
fra foreningens andre aktiviteter, resulterede i perspektiverende artikler om unges fritid,
trivsel og fællesskaber. Publikationen udkom i november både i en netbaseret udgave og
i en printversion.

UngDanmark

UngDanmark-sæsonen 2019-20 blev på mange måder den sæson, der for alvor
markerede skellet mellem det gamle DUSK-net og det nye UngDanmark. Det blev
samtidig en sæson, der var udfordret af forskelligrettede visioner og ønsker fra
deltagende unge og ungdomsskoler. Det primære fokus kom således til at ligge på
udvikling af bestyrelsesarbejdet, drift og kvantitative måleredskaber.
Den stort anlagte landssamling i Sønderborg i foråret, hvor der skulle have været fokus
på genforeningsjubilæum og demokratiske og minoritetsperspektiver i relation hertil
måtte udsættes og til slut helt aflyses.
Samlingerne i den nye sæson 2020-21 blev ligeledes coronaaflyst. Muligheder for
afvikling af nød-samlinger digitalt er blevet afsøgt, men strukturen er pt. ikke til at det
giver mening. Således er der blevet ansøgt puljemidler i Dansk Folkeoplysnings Samråd
til digital udvikling af UngDanmark. Vi har modtaget kr. 60.000,- hertil, ca. halvdelen af
det ansøgte beløb. Ungdomsskoleforeningen og UngDanmark er gået i dialog med DFS
omkring tilpasningen af bevillingen.
Der var et ønske fra tovholderne om, at tilmeldingsmodulet blev flyttet fra
Ungdomsringen til eget regi. Det har gjort det muligt for værtsskolerne at monitorere
tilmeldingerne; både deltagerantal og deltagerskoler. Dermed bliver det i fremtiden
muligt at lave statistik på eksempelvis hvor mange deltagere og ungdomsskoler, der
gentilmeldes.
Der har tillige været arbejdet målrettet på at øge antallet af ungdomsskoler og unge
deltagere. Demokratimedarbejderen har over året været i dialog med mange skoler, og
interessen er stigende, men har i sagens natur endnu ikke nået at manifestere sig.

Projekterne
Coop Crew

Da landet lukkede ned i marts, ændrede det med ét slag rammerne for afviklingen af andet forløb i
fritidsjobprojektet Coop Crew. For de unge deltagere betød det et abrupt afbrud af deres fælles træningsforløb i de lokale fakta-butikker og et goddag til onlineundervisning alene derhjemme. Styregruppen
besluttede i samråd med Den A.P. Møllerske Støttefond, at forårets lokale forløb således desværre ikke
kunne gennemføres i dens oprindelige form. Forsamlingsforbud, sikkerheds- og hygiejnehensyn i faktabutikkerne var afgørende for den beslutning.
Da nedlukningen ramte var nogle lokale Coop Crew-forløb i opstartsfasen, medens andre tæt på afslutning. Det fik indflydelse på, hvordan den enkelte ungdomsskole efter forsommerens genåbning kunne
samle op: nogle tilbød de unge at deltage på efterårets forløb; andre valgte at supplere de allerede
gennemførte moduler med korte onlinemoduler, suppleret med tilbud om praksistræning i mindre
grupper i den lokale butik. Hele fire lokale forløb formåede at afslutte Coop Crew i dets oprindelige form,
med de corona-forbehold det indebar. Under nedlukningen havde ungdomsskolerne desuden løbende
kontakt med de unge via Facebook og Messenger og havde derigennem plejet relationen.
I efteråret blev Coop Crew udvidet til at tælle 20 kommuner på landsplan. Der var stærkt fokus på
myndighedernes retningslinjer og anbefalinger ift. hygiejne og afstand, når de unge trænede i butikkerne.
Trods mindre lokale nedlukninger i løbet af efteråret blev 14 ud af 16 træningsforløb gennemført som
planlagt, hvilket der har været stor anerkendelse for fra Den A.P. Møllerske Støttefond.
Der kom i løbet af året en forstærket fokus på udfordringer mht. rekruttering til de lokale forløb. Udfordringen blev drøftet i styregruppen, og der blev afviklet en workshop med udvalgte skoler, mhp. at viden
og læring herfra fremadrettet kan videreformidles til øvrige, og ikke mindst nye, deltagerskoler for at
understøtte en succesfuld rekruttering.
I november deltog beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard i et besøg i UngEgedals
Coop Crew-forløb i fakta Ølstykke. Der blev udarbejdet en fælles pressemeddelelse fra Ungdomsskoleforeningen, Coop og Egedal Kommune og ministerens besøg genererede positiv omtale af projektet. I det
hele taget kom der i løbet af 2020 et øget fokus på kommunikationsdelen i projektet – ikke mindst qua
beslutningen om at hjemtage opgaven til foreningens egen nyansatte kommunikationsmedarbejder.

UngScience

Under forårets lockdown blev det besluttet at udskyde elevopstart af UngScience, da projektet bygger på
samskabelse og dermed tæt kontakt. I efteråret kom projektet for en stund igen tilbage på sporet, og der
blev afviklet opstartworkshops for caseskolerne, så de kunne blive klar til at møde elever i det nye år. Med
behørig hensyn til coronasituationen blev de to forløb - Escape Room og Bæredygtighed - afviklet over to
dage for at kunne adskille deltagerne, ligesom der er aftalt et særligt soloforløb for en skole, der desværre
ikke kunne få lov til fysisk at forlade kommunen.
Med en ny landsdækkende nedlukning sidst på året og udsigt til at den ville vare ved, blev behovet for at
revidere tidsplanen atter aktuel, for at sikre den bedst mulige afvikling af UngScience. Overvejelser og
dialoger herom resulterede i en udskydelse af elevaktiviteter på UngScience til efterårssæsonen 2021.

Ordekspressen

Dette projekt blev i mindre omfang end de to forrige ramt af coronarelaterede omlægninger. Alle fire
deltagende ungdomsskoler afviklede over efteråret deres første læringscampuger. Corona bevirkede dog,
at der var meget fokus på afstand, afspritning og brug af visir. Nogle af aktiviteterne måtte tilpasses lidt,
men i det store hele, har Ordekspressen kørt som planlagt.
Et af de særlige tiltag i Ordekspressen var, at to lærere fra elevernes grundskoler blev sat i team sammen
med to af ungdomsskolens undervisere. Det gav indsatsen en klar styrke ift. til at overføre de metoder og
nye læringsstrategier, som eleverne tilegnede sig på læringscampen. Derudover har de to undervisere på
grundskolerne også haft ansvar for at informere om elevens læringsproces og mål til resten af lærertemaet i elevens egen klasse.

Ungdomsskolestatistik 2019-20

Statistikken var den af foreningens indsatser, der rent procesmæssigt blev mindst berørt
af coronasituationen i 2020. I maj måned var Ungdomsskoleforeningen klar til
indkaldelse af data fra ungdomsskoler på de tre mest udbredte administrationssystemer. I juni udarbejdedes og udsendtes en vejledning vedrørende afrapportering til
ungdomsskoler.
Størstedelen af statistikdata indløb i løbet af august – oktober, med en endelig
rykkerrunde i november. Rådgivning og support til ungdomsskoler måtte dette år foregå
håndholdt pr. telefon, mail og onlinemøder, da fysiske samlinger og besøg ikke var
mulige. Det var i sagens natur mere tidskrævende end normalt.
I oktober kunne valideringen og dialoger med skoler, der havde signifikante afvigelser i
indberetninger igangsættes, og den endelige matrix lå klar til Undervisningsministeriet i
december. Sideløbende har sekretariatet arbejdet med analyser og tolkninger på tallene,
og en mere skolerettet rapport lå klar primo 2021.

Ungdomsskoleforeningen i tal

Corona satte også sit præg på Ungdomsskoleforeningens økonomi: ikke mindst gik det
ud over antallet af deltagere i arrangementer og indtægterne herfra, der faldt med over ½
mill. kr.
Driftslignende tilskud UVM
7.3%
Kontingent
21.4%

Betaling deltagere
8.1%
Tips- og lottomidler
0.7%

Omsætning:
Driftslign. tilskud UVM:
Tilskud projekter:
Deltagerbetaling:
Deltagere i arrangementer:
Kontingent:
Udbetalt til projektskoler:

Tilskud øvrige projekter
58.9%

kr. 11.507.630,kr. 835.000,kr. 6.773.110,kr. 933.478
277
kr. 2.466.062
kr. 2.193.575,-

