KANDIDATLISTE 2021
Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse på landsmødet d. 5. maj 2021

Der er indløbet præcis tre kandidater til bestyrelsesvalget, så vi kan allerede nu
angive, at der bliver tale om et fredsvalg til selve bestyrelsesvalget.
Derimod er det stadig muligt at stille op som kandidat til en suppleantpost, hvor der
d. 5. maj kan vælges op til 3 suppleanter
Kandidater til bestyrelsen er:
• Carsten Djursaa, ungdomsskoleleder, UngOdense
• Hanne Tjessem, viceungdomsskoleleder, Høje-Taastrup Ungdomsskole
• Mikkel Villadsen, ungdomsskoleleder, Kolding Ungdomsskole
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Kandidat til bestyrelsen
Carsten Djursaa, ungdomsskoleleder
UngOdense

Baggrund:
Jeg har været ungdomsskoleleder i siden 2002. Først for Næsby-Tarup, så Tarup, så UngVest og siden 2017
for UngOdense. Det har været en spændende vej fra først at være på en mellem størrelse skole, til nu at
være leder af en megastor ungdomsskole med rigtig mange forskellige aktiviteter. Fusionsledelse er også
blevet en af mine spidskompetencer!
Særlige interesseområder/programerklæring:
Jeg arbejder i mit daglige virke med alle mulige slags udfordringer, store så vel som små. Det er klart, at mit
ansvarsområde er blevet noget mere strategisk hen over årene. Men jeg interesserede mig stadig for
ungdomsskolens forskellige aktivitetsområder: 10. klasse, klubber, fritidsundervisning og opsøgende
arbejde mm.
Grundlæggende er jeg nok mere på, at Ungdomsskoleforeningen skal arbejde politisk end
aktivitetsmæssigt. Men i Ungdomsskoleforenings regi vil jeg være nysgerrig på, hvordan og hvor jeg kan
bruge mine interesser og kompetencer.
Anbefalere:
• Søren Birch, afdelingsleder, Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
• Tina Frøslev, viceungdomsskoleinspektør, Assens Ungdomsskole
• Connie Winther, viceungdomsskoleleder, UngOdense
• Lisbeth Teglbjærg, viceungdomsskoleleder, Nyborg Ungdomsskole
• Morten Schneider Schlægelberger, ungdomsskoleinspektør, Nordfyns Ungdomsskole
• Cathri Jepsen, ungdomsskoleleder, Svendborg Ungdomsskole
• Birgitte Dyrbye Jensen, ungdomsskoleleder, Middelfart Ungdomsskole
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Kandidat til bestyrelsen
Hanne Tjessem, viceungdomsskoleleder,
Høje-Taastrup Ungdomsskole

Baggrund:
De sidste 12 år har jeg arbejdet i to forskellige ungdomsskoler, heraf 2 år som viceleder i UngFredensborg
og 5 år som viceleder i Høje-Taastrup Ungdomsskole. Medlem af Ungdomsskoleforeningens bestyrelse
siden 2017.
Særlige interesseområder/programerklæring:
Ungdomsskolernes vigtigste opgave er at skabe muligheder for fællesskaber og læring, de unge ellers ikke
ville have haft.
Mit hjerte banker for de unikke muligheder og fællesskaber i almenundervisningen og for at omverden skal
kende til disse, så flest mulig unge får glæde af dem.
Jeg vil gerne fortsat være med til at kvalificere foreningens arbejde til gavn for alle ungdomsskoler og finder
bestyrelsesarbejdet meget interessant, vigtigt og lærerigt. Min stemme ind i bestyrelsen kan ses som
repræsentant for almenundervisningen, de mindre ungdomsskoler og dem, der arbejder tæt på praksis.
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Kandidat til bestyrelsen
Mikkel Villadsen, ungdomsskoleleder
Kolding Ungdomsskole

Baggrund:
Jeg arbejder i dagligt i Ungdomsskolen Kolding som ungdomsskoleleder. Jeg har mine rødder godt plantet i
Ungdomsskoleverden, hvor jeg startede tilbage i 2003 i Tingløkke Ungdomsskole i Odense, som
klubmedarbejder og fritidsunderviser. Siden rykkede jeg til Ungdomsskolen Kolding, hvor jeg over tid har
haft ansvaret for klubtilbuddet, knallert, kulturhus, fritidsundervisning og dagundervisning. Først som
afdelingsleder i 2005, som viceungdomsskoleleder i 2007 og som ungdomsskoleleder fra 2016.
Særlige interesseområder/programerklæring:
Som leder af en medlemsungdomsskole mener jeg, at Ungdomsskoleforeningen er den vigtigste
organisation til varetagelse af skoleformens interesser. Det har Ungdomsskolen Kolding nydt godt af i
mange år. Ungdomsskolen Kolding har været med i mange netværk, kurser, konferencer og projekter, for
blot at nævne nogle af de fordele, vi har nydt godt af som medlem. Jeg stiller mit kandidatur til rådighed til
valg af bestyrelsesmedlemmer til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse, fordi jeg ønsker at Ungdomsskolen
Kolding skal bidrage aktivt ind i foreningens bestyrelse og være med til at sikre, at foreningen forsat er
medlemmernes foretrukne organisation til varetagelsen af skoleformens interesser.
Det er ingen hemmelighed, at jeg har en stor kærlighed til Ungdomsskolen som skoleform. Med en
lovgivning i hånden, der giver os mulighed for at hjælpe unge mennesker til et selvstændigt voksenliv, med
plads til at tage ansvar for fællesskabet i en kommunal kontekst. Det skal vi værne om.
Ungdomsskolerne er enormt dygtige til at arbejde i de kommunale kontekster. Jeg har en vision om, at vi
som skoleform bliver dygtigere til at gå sammen og lave initiativer på tværs af kommunegrænserne og vi
skal turde at sætte dagsordenen i den politiske debat. Jeg vil gerne bringe Ungdomsskoleforeningen i spil til
at starte en proces, hvor vi som Ungdomsskoler får mulighed for at sætte retning for nogle fælles initiativer,
som sætter ungdomslivet på dagsordenen.
Ungdomsskoleforeningen har virkelig udviklet sig til at være en handlekraftig forening, der forstår i alt
tydelighed, at sætte Ungdomsskolerne i spil i forhold til at bringe unge tættere på et selvstændigt liv, hvor
man tager ansvar for fællesskabet. Senest har de fået positioneret Ungdomsskolerne i store projekter som
Læringslokomotivet, Ordekspressen, UngScience og Coop Crew og fået sat en ramme om debatten om
mellemformer. Er super relevant emne, som jeg ser mange muligheder i. Det er godt gået. Tror denne
udvikling vil fortsætte, hvor Ungdomsskolerne bliver bragt i spil på vores kompetencer i stedet for vores
produkter.
Anbefalere:
• Jørgen Donslund, Ikast-Brande Ungdomsskole
• Mikkel Brander, Tønder Ungdomsskole
• Carsten Djursaa , UngOdense
• Alex Lind-Hansen, Allerød Ungdomsskole
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