
 
 

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 30. november 2021, flyttet på Teams 
grundet den ekskalerende corona-situation i Danmark.  

 
Deltagere:  

Carsten Djusaa, Mikkel Holst Villadsen, Peter Bjørn, Hans Mosegaard, Lars Buchholt 
Kristensen, Hanne Tjessem, Ejnar Bo Pedersen, Søren Hanmann Larsen (referent).  

 
Afbud fra: Pernille Reffstrup, Mads Søndergaard Thomsen.   

 
Dagsorden:  

 
Pkt. 1 Meddelelser  

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden  

– og evt. kommentarer til referatet fra seneste møde 
Pkt. 3 Strategiproces  

• Status efter medlemsmøder d. 12. oktober og personalepitstop 2. november 
• Next step 

Pkt. 4 Økonomi 
• Budgetopfølgning 2021 & budget 2022 

Pkt. 5 Early Warning 
Pkt. 6 Evaluering af partnerskab 

• UngEvent - UngSys 
Pkt. 7 Nyt fra foreningen og sekretariat 

• Personalesituationen  
• Projekterne 

- Craftivism-festival – DFS-bevilling.  
• Driftslignende tilskud 2022  

Pkt. 8 Evt. 

• Muligheder for flytning af mødet d. 7. april næste år 
• Evaluering af dette møde 

•  

Referat:  

Ad 1 Meddelelser  
Pernille har for lang tid siden meldt afbud.  

Mads til møde ifm. reformkommissionen som stand in for Hanne Kirk.  

Søren er undtagelsesvis med som referent.  
 

Ad 2 Godkendelse af dagsorden  
Godkendt  

 
Ad 3 Strategiproces - Status efter medlemsmøder og personalepitstop og Next 

step. 
I oktober havde vi medlemsmøder i hhv. Slagelse og Skanderborg. To gode, om end 

lidt forskellige møder med god stemning, konstruktiv debat og feedback. Der var flest 
deltagere Skanderborg.  

 
Lars mente det var interessant at opleve, at sjællænderne var meget begejstrede for 

det fremlagte, mens jyderne var mere kritiske.  
 



Klaus Majgaard er nu ved at sammenskrive og kategorisere inputs herfra. Nogle 
sedler er desværre meget indforståede og svære for ham at arbejde med. Første 

udkast fra hans hånd kom i går eftermiddag. Klaus har sat inputsne ind 
indsats/pejlemærke-skemaet 

 
Der tegner sig tre temaer:  

• Udvikling af praksisfaglige dannelsesmiljøer 
• Mangfoldighed og fællesskaber 

• Demokratisk kultur og medborgerskab 
 

.. og pejlemærker inddelt i:  
• Aktiviteter 

• Medlemmers oplevede effekter 
• Intern læring 

 

Sekretariatet kigger det igennem, indarbejder inputs fra personalepitstops og 
bestyrelsen får det inden næste møde d. 2. feb. Fokusgruppeinterviews skal nu til at 

planlægges og Klaus beder om oplæg til hvem der kan deltage. 
 

Peter deltog i Slagelse, Det var en god oplevelse, som vi kan være tilfreds med. Peter 
er især glad for praksisfaglige miljøer er nævnt. Det blev der nemlig talt meget om på 

mødet i Slagelse. 
 

Mikkel opfordrede til, at Når fritid bliver til fremtid skal kunne indgå i det endelige 
dokument og opfordrede til ikke at blive for akademisk i sprogbrugen.  

 
Ad 4 Økonomi - Budgetopfølgning 2021 & budget 2022 

Christina var syg, så Ejnar fremlagde i hendes sted.  
 

Alle de store aktiviteter er afviklet, så vi kan nu se, at Ungdomsskoleforeningen 

kommer igennem 2021 bedre end forventet og med skindet på næsen. 
Efterårskonfencen har ikke bidraget så meget som vi kunne ønske – faktisk tegner 

det til at blive tæt på breakeven, som det ser ud nu. Andre gode bidragsydere er fx 
sekretærkursus, knallertkurser, og dertil knap en million kroner i småsprojekter: fx 

craftivism-festival og corona-genåbningsaktiviteter med Villumfonden. Endnu et 
eksempel på, at der kommer ting i løbet af et år, som vi ikke kan forudse ved årets 

start.  
 

UngScience løber ud medio 2022, så der kommer foreningen til at mangle 
finansiering.  

 
Mikkel kvitterede for godt købmandskab: at afholde flest udgifter i år, fx 

strategiproceshonorar og nødvendige nyanskaffelser.  
 

Der blev stillet spørgsmål til Budget 2022 omkring en øget deltagerbetaling, dette 

skyldes at der forventes flere deltagere på efterårskonference igen efter corona.  
Forplejningsposten stiger også i 2022 fordi nogle projekter udløber og i den anledning 

afholdes forskellige arrangementer.  
 

Ros til bestyrelsesmaterialernes søjlediagrammer og notatet, der tilsammen udgør 
bestyrelsens vigtigste redskaber i økonomistyringen.  

 



Lukkeomkostninger går nu igen i nul, som det ser ud nu.  
 

Der lød en opfordring til om muligt at få flere abonnementer ifm.  ungdomsskolernes 
nye bestyrelser her ved årsskiftet. 

 
Ad 5 Early Warning 

I Kolding vil Mikkel udvide fritidsjobtilbuddet (Coop Crew) til andre brancher i 2022, 
men mangler nogen til at udvikle undervisningsredskaber. Det kan blive en opgave 

for Ungdomsskoleforeningen?  
 

Der efterspørges også noget mere vidensdeling på demokratiområdet, UngDanmark 
kan ikke stå alene. Der handler ikke alene om ungedemokrati internt i 

ungdomsskolen, men for alle unge i kommunerne. En indsats her kunne måske også 
revitalisere samarbejdet med nogle af de ungdomsskoler, der ikke er heavy-users i 

foreningen.  

 
Der kommer mere fokus på grøn omstilling, fx på knallertområdet. Hanne har været i 

dialog med sekretariatet omkring erfa-udveksling el. lign.    
 

Peter fortalte, at de i Tårnby nu skal tjekke coronapas for alle medarbejdere, 
Ungdomsskoleforeningen bør i den kommende tid opprioritere og koordinere info-

delen på corona-området. Ikke mindst på fritidsområdet – hvor skolerne står meget 
alene. På dagundervisningsområdet kan man bedre læne sig op ad kommunen og det 

øvrige skolevæsen. Fx er det et problem at Førstehjælpsrådet sender generelt info ud 
som påbud. Her er der behov for en dialog og fælles forståelse. 

 
Der lød en opfordring til sekretariat og formand om at foreningen er mere afsøgende 

op til sektorpartnerskabsmøderne. Inputs modtages gerne, næste møde er d. 10. dec.  
 

Ejnar efterlyste gode eksempler på udskolingsaktiviteter til reformkommissionen, 

gerne med mere praksisfaglig toning.  
 

Ad 6 Evaluering af partnerskab – UngEvent/UngSys 
Bestyrelsesmedlemmer have hørt flere eksempler på, at UngEvent har reklameret for 

UngSys på forskellige arrangementer – og i Ungdomsskoleforeningsregi. Flere 
ungdomsskoler har fået (forkert) en opfattelse af, at foreningen også står bag disse 

anbefalinger. Et forsøg på dialog med UngEvent herom havde ikke mødt megen 
forståelse.  

 
Det Ungdomsskoleforeningen kunne se perspektiver i et partnerskab med UngEvent 

var primært eventdelen, men deres forretningsmodel er nu udvidet væsentligt til 
andre områder, som foreningen ikke kan stå inde for.  Bestyrelsen derfor var enige 

om, at afslutte partnerskabet.   
  

Ad 7 Nyt fra foreningen og sekretariat 

Der blev givet en mundtlig orientering på personalesituation.  
Temaer til driftslignende midler kunne være:  

• Praksislæring og praksisfaglige miljøer. Hvor ungdomsskolens 
fritidsaktiviteter understøtter folkeskolen.  

• Behovet for at supplerer statistikken med en kvalitativ gren. 
• Udsathed og mistrivsel blandt unge bliver også et centralt tema fremover.  

  



Ungdomsskoleforeningen mangler stadig et par leverancer på mellemforms-temaet og 
vi vurderer pt. at temaet ikke kan trække mere.  

 
Der kom en opfordring til, at medarbejdere inddrages mere på bestyrelsesmøderne.  

  
Ad 8 Evt. 

Der sendes en Doodle ud omkring flytning af mødet - vi satser på et fysisk møde  

Lars har fået en forespørgsel fra Per Nielsen, LU, om hvorvidt 

Ungdomsskoleforeningen ville have en stand på LU-årsmøder fremadrettet. De er ved 

at tænke konceptet om og vil gerne have flere udstillere. Der var positiv interesse, 

men Ungdomsskoleforeningen må anlægge en pragmatisk tilgang og indgår endialog 

med LU.  

 

 

 

 

 

 


