Referat fra Bestyrelses- og temamøde d. 2. februar 2021 på TEAMS
Deltagere online: Lars Buchholt Kristensen, Pernille Refstrup Lauridsen, Mikkel
Villadsen, Peter Bjørn, Line Egelund, Hans Mosegaard, Hanne Tjessem, Ejnar Bo
Pedersen og Mads Søndergaard Thomsen (referent).
Referat fra bestyrelsesmødet:
ad. 1 Meddelelser
Line Egelund deltog ikke i temamødet.
ad. 2 Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer. Godkendt.
ad. 3 – Corona-status – gensidige orienteringer
Pernille Refstrup fortalte, at i Aarhus er der stor opbakning og ros til den
mangfoldighed af tilbud, der udbydes fra UngiAarhus. Skolerne sætter stor pris på
fleksibiliteten.
Mikkel Villadsen: i Kolding har ungdomsskolen stor succes med at streame til
målgruppen. Der var 7000, der fulgte med i sidste uge.
Fra Tårnby kunne Peter Bjørn berette, at det virker til, at der er god opmærksomhed
på ungdomsskolen lige nu. Det momentum skal vi holde fast i.
Line Egelund: Nyborg Ungdomsskole har stor succes med at lave MusikQuiz på
Instagram, i samarbejde med UngEvent. Klubmedarbejderne er på gaden hele tiden –
opsøgende arbejde i nærmiljøerne.
ad. 4 - Drøftelse af Partnerskaber
• Ungdomsbureauet
o Der var ros til at indlede samarbejdet, især er det godt med et perspektiv
på at man i forbindelse med partnerskabet begynder med at afdække
interesser og muligheder for konkrete initiativer.
• MYOB - Mind your own Business
o Bestyrelsen pointerede, at det er vigtigt med fokus på at kunne udbrede
konceptet mod alle målgrupper. Spændende om det kan overføres til en
bredere målgruppe i ungdomsskolerne.
• UngEvent
o Der bliver indgået et partnerskab, hvor Ungdomsskoleforeningens
medlemmer får en række tilbud gennem UngEvent. Partnerskabet
lanceres primo 2021.
Bestyrelsen drøftede de tre partnerskaber; det er vigtigt, at der skabes en god
balance mellem kommercielle interesser og udbyttet for ungdomsskolerne og
Ungdomsskoleforeningen.
Bestyrelsen ytrede et ønske om, at der også kigges mod partnere, der kan
understøtte arbejdet med verdensmål.

Pkt. 5 Henvendelse fra Ungdomsringen omkring samarbejde
Ungdomsringens sekretariatschef har henvendt sig med et forslag om et fælles
arbejde på et bredt defineret område om ”aktiviteter i vore klubber og
ungdomsskoler”. Det kunne fx være: deling af billeder og videoer, moms og skat,
arbejdsmiljøloven for håndværksfag, afspilning og streaming af musik, film, mv.
Tillige er der kommet forslag om en fælles kommunikation til medlemmer og fælles
betaling af evt. nødvendig juridisk bistand hertil.
Bestyrelsen er enig om, at Ungdomsskoleforeningen ikke for nuværende kan bidrage
til et sådant arbejde. Intentionerne i forslaget er gode, men det opleves ikke, at der
er efterspørgsel fra vores medlemmer omkring love og regler.
ad. 6 Projektstatus
Bestyrelsen tog orienteringerne om CoopCrew, UngScience samt Ordekspressen
til efterretning.
ad. 7 Landsmøde 2021
Form bliver online efter samme model, som foreningen benyttede i 2020, men på
berammede dag: d. 5. maj.
Indstillingen blev fulgt. Bestyrelsen opfordrede til at trække på de gode erfaringer
med afviklingen af onlinemøder – og give folk noget at ”logge ind” for. Der må gerne
tænkes i stadig at lave et to-delt arrangement. Hvis det mod forventning bliver muligt
at afholde mødet fysisk, så er det nemmere at ændre fra online til fysisk end den
anden vej rundt.
Bestyrelsen noterede sig at der inden længe opfordres til at nominere Årets ildsjæl.
ad. 8 Nyt fra foreningen og sekretariat
Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.
ad. 9 Evt.
Hanne Tjessem orienterede om, at der var over 80 deltagere til online-netværksmøde
om fritidsundervisning.
Line Egelund fortalte om et mellemformstilbud mod skolevægring, der kunne have
interesse for andre.

