Odense, d. 6. april 2021

Indkaldelse til

Ungdomsskoleforeningens Landsmøde 2021
Grundet den ekstraordinære coronasituation i Danmark pt. og fortsatte usikkerhed
omkring genoplukningen på landsplan såvel som lokalt, har Ungdomsskoleforeningens
bestyrelse, besluttet at afholde årets Landsmøde online. Sidste år forsøgte vi os med
udskydelser og endte alligevel i samme force-majeure situation og måtte i huj og hast
flytte mødet online. Det har vi taget konsekvensen af i år og holder mødet online på
den planlagte dato.
Ungdomsskoleforeningen inviterer således til Landsmøde onsdag d. 5. maj 2021
kl. 13.00 online. Når du er tilmeldt, vil du om formiddagen på landsmødedagen få
tilsendt et link på din opgivne mailadresse, som du skal benytte, når mødet begynder.
Under Landsmødet vil hædersprisen ”Årets ildsjæl” tillige blive uddelt.

Dagsorden for Landsmøde 2021:
Landsmødets åbning
1. Valg af dirigent og sekretærer
2. Godkendelse af beretning
• Ungdomsskoleforeningens beretning 2020
3. Godkendelse af årsregnskab og det af bestyrelsen vedtagne budget
• Ungdomsskoleforeningens Årsregnskab 2020 inkl. bestyrelsens budget
for 2021
4. Indkomne forslag til drøftelse og afstemning
5. Godkendelse af fremtidig virksomhed
• Bestyrelsens forslag til Fremtidig virksomhed
6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (dvs. 2022)
7. Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse jvf. stk. 6 og 7 i
vedtægterne
• Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år
- samt op til 3 suppleanter for 1 år
8. Valg af 2 kritiske revisorer og suppleanter herfor
9. Eventuelt
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Indkomne forslag

Frist for indsendelse af forslag fra medlemmer: d. 14. april 2021 på:
ung@ungdomsskoleforeningen.dk

Fremtidig virksomhed 2021
Ungdomsskoleforeningens planlægning for 2021 er udarbejdet i coronakrisens
skygge. Derfor er der flere ubekendte end i normale år – ikke mindst tidsrammer,
men også ressourcer.
Vi har således måtte indbygge en del elastik i håb om, at enderne i sidste instans
mødes – det vil vi gøre alt for at bestræbe os på. Og så samtidig være forberedte på
at måtte være fleksible.
Mellemformer og KUI
Landsmødet 2020 udpegede Mellemformer – herunder Kommunal Ungeindsats og
ungdomsskolens muligheder som årstema for 2021. Mellemformer er forstået som
tilbud til unge, som har behov for noget andet og ekstra på deres vej mod uddannelse
og/eller job, og samtidig på sigt skal arbejde henimod, at de unge vender tilbage til
normalsystemet.
I ungdomsskolerne forefindes allerede en mængde erfaringer med tilbud til
målgruppen, der måske ikke pt. opfattes som en mellemform.
Ungdomsskoleforeningen sætter sig i 2021 i spidsen for en mere systematisk
opsamling, bearbejdning og vidensdeling på området mhp. at optimere
ungdomsskolers og ikke mindst det kommunale systems kendskab til
handlemuligheder på området.
I første omgang er der nedsat en arbejdsgruppe af praktikere med erfaringer indenfor
området i første kvartal. Arbejdsgruppen vil komme med input til en handleplan for
de endelige aktiviteter og vil udarbejde en bruttoliste over evt. bidragsydere fra
kommuner, forskning og skoler. I samarbejde med gruppen planlægges og afholdes
en række fyraftenswebinarer i andet halvår, som er åbne for alle ungdomsskoler og
evt. samarbejdspartnere; dvs. relativt korte og dermed overkommelige
onlinearrangementer med et oplæg og mulighed for spørgsmål og dialog. Der
planlægges 2-4 fyraftenswebinarer. Bladet Ungdomsskolen vil udkomme med et
temanummer om KUI og Mellemformer planlagt til 3. kvartal.
I samarbejde med arbejdsgruppen vil der udarbejdes et idékatalog til forventet
lancering i nov. - dec. med forarbejde, skriveproces og redigering over
sommeren/efteråret. Ifm. lanceringen påtænkes pt. om muligt et fysisk arrangement,
konference/temadag.
Det bliver godt igen… mens vi venter på mere normale tider
Deltagerantallet i Ungdomsskoleforeningens arrangementer styrtdykkede i 2020.
Sådan måtte det være! Men vi er godt klar over at aktiv deltagelse i tilbud er en
væsentlig del af medlemmernes oplevelse af at være en del af en levende forening.
Samtidig er der behov for inspiration til at imødekomme tiden efter en genåbning.
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Derfor har vi i foråret udbudt en online-foredragsrække under navnet UngInspiration.
Tre kendte oplægsholdere: Christian Hjortkjær, Imran Rashid og Lene Tangsgaard
gav i marts tre oplæg, der tilsammen kredsede om aktuelle og ungdomsrelevante
temaer, som corona-benspænd, utilstrækkelighedsfølelse, digital sundhed og
kreativitet i et unge- og udviklingsperspektiv.
Kommunikation
Med indgangen til 2021 fik foreningen vedtaget en nye kommunikationsstrategi, som
vi nu er gået i gang med at udfolde. Strategien skal ses som første skridt i en
opprioritering af foreningens kommunikationsindsatser og imødegå nogle af de
udfordringer området har båret præg af de senere år. Ungdomsskoleforeningens mål
er at få en mere tydelige og stærk kommunikation, der kan bidrage til synliggørelsen
af foreningens arbejde overfor både medlemmer, det politiske felt og det
omkringliggende samfund.
Vi forudser et forår/forsommer, hvor der bliver behov for en omfattende
kommunikationsindsats ift. en trinvis genåbning ifm. Corona. Kodeord her er
hurtighed og præcision i et evigt omskiftende regelsæt og forskelligheder regionalt og
lokalt. Ungdomsskoleforeningen vil bestræbe sig på at få nyheder ud til
medlemmerne, så hurtigt som muligt, men er også bevidste om, at omkring lokale
forhold vil kommunen være en større autoritet.
Bladet Ungdomsskolen vil udkomme i 10 udgaver i 2021 – vi fortsætter med
kadencen, at hver anden udgave er et temahæfte. Temaerne er ikke fastlagt pt., da
vi ønsker at være så aktuelle som muligt.
Interessevaretagelse
Igen i 2021 vil en stor del at indsatsen på interessevaretagelsen være knyttet til
coronakrisen. Politisk og daglig ledelse sidder fortsat med i Undervisningsministeriets
sektorpartnerskabsmøder og klæder beslutningstagerne på med informationer og
argumenter om skoleformen, der kan indgå i overvejelserne.
I forlængelse af ovennævnte opprioritering af kommunikationsindsatserne, har
bestyrelsen besluttet, at foreningen kan tillade sig at blive lidt ”frækkere” i sin
kommunikation. Det vil udmønte sig i flere debatindlæg fra bestyrelsens og formands
side i pressen.
Coop Crew
I år går Coop Crew ind i fase 3 med opstart af nye deltagerskoler for efteråret 2021.
Det er målet at opstarte syv nye Coop Crew-forløb, der lægger sig til de eksisterende
16. Et par kommuner/ungdomsskoler har oprindeligt afgivet interessetilkendegivelser,
andre har trukket sig, idet de ikke vurderer, at de vil kunne gennemføre forløbet
alene grundet rekrutteringsudfordringer. Følgelig vil der komme mere fokus på
rekrutteringsarbejdet og mulighed for at skoler og kommuner kan samarbejde om
forløb, hvilket samtidig spiller bedre sammen med faktas distriktsorganisering.
Udvælgelsen af nye ungdomsskoler/kommuner vil så vidt muligt tilgodese en
geografisk spredning. Således vil antallet af deltagende ungdomsskoler sandsynligvis
blive højere end de 23 forløb.
3

I januar sendtes information via mails, nyhedsbrev og SoME til ungdomsskoler vedr.
Coop Crew og ”ledige pladser”, hvilket blev fulgt op med online informationsmøder for
interesserede ungdomsskoler i februar. Der var deadline for interessetilkendegivelser
primo marts og senere på måneden udvælgelse på styregruppemøde.
Derefter udrulles efterårets forløb for de deltagende skoler med fælles kick-off,
uddannelsesdage og afvikling af forløb lokalt med unge, ungdomsskoler og
faktabutikker.
I relation til foreningens opprioritering af kommunikationsindsatsen gererelt er der
udarbejdet en ny og opdateret kommunikationsstrategi for Coop Crew baseret på der
erfaringer man allerede har gjort sig ift. projektets synlighed som en god historie for
skoleformen. Der vil i foråret blive produceret nye kampagnefilm, der bl.a. kan bruges
på LinkedIn og andre online-platformer.
Ung-Science
Allerede ved årsskiftet stod det klart, at med nedlukningen blev man atter nødt til at
udskyde de elevrettede aktiviteter i projektet, denne gang til efteråret 2021, når den
nye ungdomsskolesæson går i gang.
Foråret bliver i stedet benyttet til at styrke projektet yderligere. De deltagende
ungdomsskolers online-platform udvikles mhp. løbende interaktion og fastholdelse af
idéer og erfaringer. Der er planlagt to interne webinarer om hhv. designmetoder,
bæredygtighed og micro:bit.
Iflg. projektets reviderede tidsplan begynder afprøvning af elevaktiviteter i september
2011 og løber ind i foråret 2022. I november planlægges den første af to
Ungdomsskolernes science-dage, hvor erfaringer og resultater formidles til øvrige
ungdomsskoler
Ordekspressen
Den anden læringscampuge i projektet var planlagt til at foregå i januar 2021. Denne
camp er blevet udsat pga. nedlukningen til umiddelbart efter påske, hvilket får den
konsekvens, at anden og tredje læringscampuge kommer til at ligge tættere sammen
tidsmæssigt. Det samme gælder for Forældrekupeen, som ligger samtidig med
læringscampugerne.
Erfaringer fra efteråret har vist, at camphold godt kan afvikles med brug af udendørs
eller virtuelle aktiviteter, så evt. fortsatte restriktioner overholdes. Elevsamtaler vil
blive afviklet på elevernes egen skole med den lærer, der er tilknyttet projektet.
Under den tredje læringscampuge, vil der blive afholdt fokusgruppe-interview med
udvalgte elever. Her vil der bl.a. blive spurgt ind til deres oplevelse og udbytte af
forløbet. Herudover vil eleverne blive testet både fagligt og nonkognitivt på den sidste
dag på den tredje læringscampuge. Desuden vil forældrene besvare et opfølgende
spørgeskema, hvor der bliver spurgt ind til deres oplevelser og iagttagelser ift. deres
egen og deres barns deltagelse i forløbet.
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Resultater og centrale pointer fra interview, tests og opsamlinger fra projektledere i
de fire deltagende kommuner, vil blive formidlet på en afslutningsworkshop i juni.
Knallert
Ungdomsskoleforeningen er i dialog med bl.a. Sikker Trafik og Trafikstyrelsen mhp.
en opdateret og mere tidssvarende løsning for teoriprøverne i ungdomsskolernes
knallertundervisning. Målet er at benytte den kommende, generelle opdatering af
kørekortbekendtgørelsen som et window-of-opportunity for også at få indført
forbedringer ifm. knallertundervisningen.
Foreningen er i gang med at evaluere de obligatioriske knallertlærerkurser, som vi i
en årrække har afviklet i samarbejde med Sikker Trafik. Der er fra flere kursisters og
skolers ønske om mere praksiskørsel ifm. kurserne. Et ønske vi kigger på ifm.
planlægningen af kursus for efteråret 2021.
Øvrig kursus- og konferencevirksomhed
I marts arrangerede Ungdomsskoleforeningen et sekretærwebinar til afløsning for det
aflyste kursus i november sidste år. Ikke et optimalt setup, men den mulige måde at
servicere gruppen af administrativt personale på, mens man venter på normale
tilstande. Vi håber på mulighed for både kursus og netværksmøder til denne
målgruppe igen til efteråret.
Et webinar om ungdomsskoler og kommunalvalg udbydes i april. Formålet er at
inspirerer ungdomsskoler til aktiviteter for unge ifm. kommunalvalget i november,
samt ikke mindst henlede opmærksomheden på muligheder for at opnå tilskud hertil.
Såfremt der er tilslutning til det, tænkes webinaret fulgt op af en Demokratidag i
september, som både kan inspirerer til aktiviteter til det kommende valg, men også
til ungdomsskolernes generelle ungeinvolveringsindsatser, herunder de muligheder
ungdomsskoler har i regi af UngDanmark.
Vi satser på igen til november at kunne tilbyde den traditionsrige efterårskonference,
min. som et kombineret fysisk og onlinearrangement.
Dokumentation
Ungdomsskoleforeningen har som en del af Børne- og Undervisningsministeriets
driftslignende tilskud forpligtet sig til at varetage forberedelse og produktion af den
officielle ungdomsskolestatistik for 2020-21.
Ved sæsonafslutning i juni udsendes vejledning til ungdomsskoler. Efter
sommerferien indsamles data, denne proces forventes afsluttet i oktober. Herefter
følger validering og bearbejdelse af data, således den samlede statistik ligger klar
inden årsskiftet.
Som noget særligt i 2021 gennemfører foreningen i foråret en række kvalitative
interview med medlemsskoler mhp. at afdække ungdomsskolerne oplevelse af
corona-udfordringerne, man har været igennem det forløbne år, og hvordan det
fremadrettet har indflydelse på såvel skoler som unge.
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UngDanmark
Samlingerne i UngDanmark er over foråret stadig coronaramte. Der arbejdes på at
genskabe de fysiske samlinger i efteråret. Sideløbende hermed arbejdes der på at
skabe en digital løsning, der kan benyttes af de aktive unge i UngDanmark, ligesom
koordinatoren vil være i løbende kontakt til tidligere og nye UngDanmark-skoler. Alt i
alt kan vi igen se en voksende interesse for at deltage og gensidigt kvalificere
arbejdet med ungeinvolvering i ungdomsskoler.

Forslag til kontingent for 2022

Bestyrelsen foreslår en omkostningsbestemt justering af kontingentet i 2022
med 2 %.
Det er samme justering som de senere år.
Benyttede kontingentfordelingsmodel:
Modellen for fordelingen af kontingentet blev vedtaget af landsmødet 2016. I modellen udregnes en
fordelingsnøgle bestående af:
•
Max. 50 % udgøres af antallet af 14- 17-årige i kommunen, fordelt i 7 intervaller efter antal unge
(objektivt grundkontingent)
•
Ca. 25 % udgøres af antal 10 – 25-årige i kommunen (objektivt parameter)
•
Ca. 25 % udgøres af CPR-elevtal (aktivitetsparameter)
Obs.: Når der opereres med max- og ca.-grænser skyldes det regnetekniske årsager. Det objektive grundkontingent
skal skabe stabilitet i kontingentet for den enkelte medlemsskole, idet antal unge i en given kommune ikke giver
pludselige udsving. Ved senere justeringer vil der rent regneteknisk kunne forekomme afrundinger, der gør, at
fordelingen ikke nøjagtigt ender på 50-25-25, men tæt på. Derfor må vi i formuleringen tage dette forbehold.

Information om valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse efter gældende
vedtægter
Opstilling til valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse kræver iflg. vedtægternes §
6 stk. 4 skriftlig forhåndstilmelding senest tre uger før landsmødet. I år vil det sige
senest d. 14. april 2021. Der findes allerede nu en tilmeldingsformular på
Ungdomsskoleforeningens hjemmesiden, som skal udfyldes og mailes til sekretariatet
sammen med et foto af kandidaten. Senest en uge før landsmødet udsendes en
valgliste, som bliver mailet til medlemsskoler og offentliggjort på foreningens
hjemmeside. På formularen har kandidaten mulighed for at præsentere sig selv
nærmere og evt. lave en programerklæring om, hvad kandidaten vil arbejde for i
bestyrelsen samt angive anbefalere, hvis det ønskes. Alle medarbejderkategorier,
bestyrelsesmedlemmer m.fl. fra medlemsskoler, der ikke er i kontingentmæssig
restance, kan stille op.

På Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2021 skal der vælges:
•

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Frist for opstilling: d. 14. april 2021 – find e-blanket på hjemmesiden.
•

Op til 3 suppleanter for et år

Stiller man alene op som suppleant er forhåndstilmelding ikke nødvendig.
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FAKTABOX:
Bestyrelsesarbejdet i Ungdomsskoleforeningen:
•
Det indebærer aktiv deltagelse i 5-7 bestyrelsesmøder om året (med forberedelse og evt.
efterbehandling)
•
Det er ønskværdigt, om du har tid og overskud til evt. at engagere dig i 2-4 tema- og/eller
netværksmøder om året
•
Der er ikke krav om nogen bestemt faglig eller uddannelsesmæssig baggrund – men lyst og
interesse for at arbejde med ungdomsskolens sag
•
Du skal have en klar tilknytning til en medlemsungdomsskole som fx leder, medarbejder,
bestyrelsesmedlem eller andet
• Du modtager ikke bestyrelseshonorar, men som menigt bestyrelsesmedlem modtager man
pr. bestyrelsesmøde en fraværsgodtgørelse (pt. kr. 500,-) og får dækket
transportomkostninger efter Statens regler.

Det praktiske
Tilmelding via Ungdomsskoleforeningens Membersite.
- senest d. 3. maj 2021, så sekretariatet kan sikre online-stemmeprocedure mv.

Mange hilsner

Ejnar Bo Pedersen
Ungdomsskoleforeningen
Lumbyvej 19 D
5000 Odense C
Tlf.: 66 149 149
e-mail: ung@ungdomsskoleforeningen.dk
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