Referat fra Bestyrelsesmødet d. 2. februar 2022 på
Ungdomsskoleforeningens sekretariat i Odense.
Deltagere: Carsten Djusaa, Mikkel Holst Villadsen, Hans Mosegaard, Lars Buchholt
Kristensen (via Teams), Hanne Tjessem, Ejnar Bo Pedersen, Pernille Reffstrup, Mads
Søndergaard Thomsen (referent). Linette Jørgensen og Søren Hanmann Larsen, som
gæst under pkt. vedr. deres arbejdsområder.

Afbud fra: Peter Bjørn.
Ad 1 Meddelelser
Afbud fra Peter Bjørn. Lars deltog på team fra punkt 3. Hans deltog fra punkt 3.
Næstformanden var mødeleder.
Ad 2 Godkendelse af dagsorden
– og evt. kommentarer til referatet fra seneste møde
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3 Strategiproces
Sekretariatet gennemgik status på strategiprocessen. Processen følger den
oprindelige tidsplan. De tre første faser er afsluttet, hvilket betyder at strategien nu
skal færdiggøres af bestyrelse og sekretariat.
Den færdige strategi udsendes som en del af materialet til landsmødet.
Bestyrelsen drøftede den strategiske fortælling. Der er enighed om, at den strategiske
fortælling er dækkende for de mange drøftelser, der har været i bestyrelsen og med
medlemmerne igennem processen. Der ønskes dog en tydeliggørelse af
hovedopgaverne og værdikæden, så det fremgår tydeligt, at man har et stærkt fokus
på interessevaretagelse, der skal sikre bedre politikker, rammer og handlemuligheder
for ungdomsskolerne som et slutmål.
Foreningens rolle i strategien er også ambitiøs, så det er vigtigt at have en
opmærksomhed på ressourcer til de mange opgaver, der ønskes løst.
Fokusgruppeinterviews med udvalgte ressourcepersoner - med kendskab til
ungdomsskolerne og Ungdomsskoleforeningen - blev gennemført i januar.
Der blev det fremhævet, at samspillet mellem det almene område og specialområdet
står tydeligt i alle interviews. Det skal vi holde fast i. Det fremhæves også, at vi som
forening godt kan være mere tydelige på de områder, vi er gode på. At vi som
skoleform godt kan blive tydeligere omkring det i interessevaretagelsen.
Bestyrelsen drøftede hovedopgaver og indsatsområder: Der rejstes en bekymring
omkring foreningens ressourcer, da der er tale om en ambitiøs strategi på
dokumentation og vidensopsamling. Her er det svært at få eksterne ressourcer.
Bestyrelsen besluttede, at strategiens sluttidspunkt er 2028.
Kommunikation omkring strategien blev drøftet.

Ad 4 Økonomi
Ungdomsskoleforeningens resultat for 2021 forventes at ligge på niveau med tidligere
orienteringer. Pt. udarbejdes årsregnskab, der efter ekstern og intern revision,
underskrives på mødet i marts.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Ad 5 Landsmøde 2022 – indledende drøftelser
•
Form
- Fysisk/online/begge
- Hvad betyder det for afstemning (det kræver fremmøde iflg. vedtægter)
- For økonomi for dagen?
- For debatter, i grupper/i plenum/i breakoutrooms
•
Formiddag – oplæg eller?
•
Årets ildsjæl – revitalisering? Beløb på rejselegat? Evt. kandidater?
•
Fremtidig virksomhed
- Årets tema 2023
•
Valg til bestyrelsen – hvem genopstiller?
- På valg: Lars, Pernille, Peter, Hans.
•
Kontingent 2023 – indledende drøftelse
•
Andre forslag fra bestyrelsen udover ny strategi (jf. pkt. 3)
•
Bestyrelses- eller fællesarrangement i.f.m. møde dagen før.
Dirigentkandidat
Strategien bliver hovedtemaet for landsmødet. Landsmødet indledes om formiddagen,
hvilket giver god tid til fremlægning og debat af strategien om eftermiddagen.
Som Årets Tema 2023 foreslår bestyrelsen ”Praksisfaglighed-læring”.
Bestyrelsen drøftede de øvrige spørgsmål om dagens gennemførsel samt Årets
ildsjæl.
Bestyrelsen indstiller en regulering af kontingentet på 2%
Bestyrelsen indstiller Per Nielsen, Frederiksborg Ungdomsskole/LU som dirigent.
Ad 6 Kommunikationsindsatsen 2022
Først et oplæg ved Linette Jørgensen. Bestyrelsen løftede behovet for, at vi i
Ungdomsskoleforeningens kommunikation understøtter den fornødne videndeling
mellem ungdomsskolerne og sekretariatet – også set i lyset af den nye strategi.
Bestyrelsen drøftede balancen i den politiske kommunikation, primært omkring
interessevaretagelse mod Christiansborg og i medier.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 7 Early Warning
Bestyrelse tog orienteringen om førstehjælp i ungdomsskoler til efterretning.
Mikkel Villadsen orienterede om en stor interesse i trekantområdet omkring logistikog transportbranchen. Med afsæt i Coop Crew kunne der være stor mulighed for at
tilbyde kompetencer og viden til Fredericia Kommune.
Ad 8 Nyt fra foreningen og sekretariat
• Personalesituationen – i coronaperspektiv
• Driftslignende tilskud 2022 – endelig anmodning
• Projekterne
- Coop crew, UngScience samt Craftivism.
- Projekter i pipeline
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
Ad 9 Evt.
Intet.

