Referat af bestyrelsesmødet i Ungdomsskoleforeningen, d. 4. oktober
2021 i Odense.
Deltagere: Lars Buchholt Kristensen (via Teams), Pernille Refstrup Lauridsen,
Peter Bjørn, Carsten Djursaa, Mikkel Villadsen, Ejnar Bo Pedersen og Mads
Søndergaard Thomsen (referent).
Afbud fra: Hans Mosegaard, Hanne Tjessem.
Ad 1 Meddelelser
Ingen.
Ad 2 - Godkendelse af dagsorden
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Dagsorden blev godkendt.
Ad 3 – Strategiproces
Bestyrelsen drøftede det tekstmæssige udkast, der ligger for nuværende.
Mikkel pointerede, at det er vigtigt, at man kan se klare aftryk fra medlemmer,
bestyrelse og sekretariat i den endelige strategi. Næste skridt er at få alle de
mange input omsat til konkrete aftryk i strategien.
Der er mange gode muligheder for, at medlemmernes input kan rummes i bl.a.
indsatsområder og pejlemærker. Strategien kan der arbejdes aktivt med i de
kommende år. Lars noterede sig, at der bliver rig mulighed for at
medlemmerne løbende kan få indflydelse på strategien – og udmøntningen af
denne – ifm. landsmøder og gennem bestyrelsesarbejdet.
Næste skridt er medlemsmøderne d. 12. oktober. Desuden laves der mulighed
for, at Ungdomsskoleforeningen kan bidrage på LU-kredse og medlemmerne
kan indsende gode input. Der kan også suppleres med et webinar.
Ad 4 – Økonomi
Bestyrelsen gennemgik budgetopfølgningen og tog den til efterretning
Ad 5 - Early Warning
Lars orienterede om planlagte møder omkring hhv. ”Sammen om folkeskolen”
og 10. klasse med erhvervsskolerne.
Der arbejdes på en fælles dagsorden med UR og LU omkring fritidsområdet.
Peter foreslog, at ungdomsskolerne griber bolden i debatten om
praksisfaglighed. Ungdomsskolerne har muligheden for at løfte opgaven og
lave samarbejdet med det private erhvervsliv og erhvervsskolerne. Kan man

undersøge forhindringerne lokalt for at sætte i gang, f.eks. faciliteter,
samarbejde med erhvervsskoler og erhvervsliv?
Mikkel fortalte om, at Coop Crew har givet inspiration til at sætte gang i to nye
indsatser i Kolding Kommune på SOSU- og pædagogområdet i form af
spireprogrammer. Pernille supplerede med at Aarhus har et samarbejde med
VIA omkring pædagogområdet.
Mikkel ønsker, at vi sætter fokus på demokratiarbejdet/ungeinvolvering mv.
Der mangler et strategisk fagligt netværk for dem der arbejder med det.
Peter opfordrede til at vi ifm. kommunalvalget (og skolevalget) gør lidt ekstra
opmærksomhed på hvad man kan og ikke kan som ungdomsskoler. (red: se
oktober-udgaven af bladet)
Ad 6 - Nyt fra foreningen og sekretariat
Bestyrelsen blev orienteret om det fremsendte, samt drøftede hvordan trivslen
var på sekretariatet efter corona-nedlukningen. Generelt er der god stemning
på sekretariatet, hvor en travl hverdag balancerer med både det faglige og
sociale.
Ad 7 - Evt.
Intet.

