Referat af Bestyrelsesmødet d. 4. maj 2021 kl. 13.00-15.00 på Teams
Deltagere online: Lars Buchholt Kristensen, Pernille Refstrup Lauridsen, Hans
Mosegaard, Mikkel Villadsen, Peter Bjørn, Line Egelund, Hanne Tjessem, Ejnar
Bo Pedersen og Mads Søndergaard Thomsen (referent).
Pkt. 1 Meddelelser
Lars takkede Line for indsatsen i bestyrelsen gennem de sidste to år.
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden
Oplægget omkring ”Medlemmernes oplevede hverdag” flyttes fra punkt 6 til
punkt 4.
Pkt. 3 Landsmøde 2021
• Forløb og roller
• Tilmeldinger
• Valg
o Fredsvalg til bestyrelsen
o Valg af suppleanter
o Valg af kritiske revisorer
• Præsentation af Årets tema 2021 og 2022: Mellemformer, fx i
form af et oplæg ved Peter Bjørn
• Formulering af 2-3 strategiske spg. til breakout-rooms (input til
bestyrelsesseminar)
• Dato for næste års Landsmøde
EBP gennemgik dirigentvejledningen for landsmødet.
Input til arbejdsspørgsmål på landsmødet:
Med afsæt i de seneste måneders corona-situation, beretningen og oplægget
om fremtidig virksomhed, samt et par af de nye projekter, der er præsenteret
her i dag, ønsker vi at høre medlemmernes refleksioner. Overordnede
refleksioner: Hvor rammer vi skiven? Og hvor skal vi gøre mere?
Bestyrelsen kommenterede på afviklingen af landsmødet, så alt var forberedt
til dagen efter.
Næste års landsmøde blev besluttet til afholdelse 11. maj 2022.
Pkt. 4 Corona
MST gennemgik oplægget om medlemmernes oplevede hverdag under corona.
Stor ros til oplægget, der giver et fint indblik i situationen omkring corona set i
ungdomsskolernes perspektiv. Der er gode perspektiver i at

ungdomsskolestatistikken suppleres med denne mere kvalitative tilgang.
Oplægget tages med på bestyrelsesseminaret.
Bestyrelsen drøftede genåbningens næste fase. Sekretariatet udsender
retningslinjer hurtigst muligt.
Pkt. 5 Early Warning - Feedback fra bestyrelse til sekretariatet på
kommunale, aktuelle politiske tiltag
Bestyrelsen drøftede de forskellige puljer, der er udmeldt fra central side, og
hvilke muligheder, der er for ungdomsskolerne i det. Der er en oplevelse af, at
der er mange uforbrugte midler i kommunerne, som skal komme de unge til
gavn.
Peter Bjørn gjorde opmærksom på at Tårnby har gode erfaringer med at
varetage seksualundervisning, jf. pulje udmeldt af Børne- og
Undervisningsministeriet.
Pkt. 6 Nyt fra foreningen og sekretariat
EBP orienterede om et projekt i regi af Jordemoderforeningen, som
Ungdomsskoleforeningen, efter godt forarbejde af LU, er inviteret til at komme
med i.
Pkt. 7 Evt.
• Fremtidige møder:
o 9. juni kl. 10-14 – konstituerende
o 12.-13. august – bestyrelsesseminar
• Herudover ingen kommentarer

