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FORORD

Indkaldelse til Ungdomsskoleforeningens Landsmøde 2022

Efter to år med landsmøder uden fysisk tilstedeværelse
på grund af corona-restriktioner og rettidig omhu, kan vi
endelig igen invitere til et landsmøde, som vi kender det:
hvor vi kan møde vores kollegaer (måske for nogle endnu
ikke med håndtryk, men så et venligt klap på skulderen),
vi kan sniksnakke lidt om løst og fast uden at skulle række
hånden op og un-mute på Teams og vi har ikke mindst
rammerne for en rigtig god dag med dialog, netværk og
indflydelse.

Vi har haft gode dialoger og fået konstruktive indspark
både fra skoler, fra samarbejdspartnere og fra eksperter.
Og nu ligger der et færdigt forslag til en ny strategi på
bordet.
Den nye strategi udpeger blandt andet tre indsatsområder
for de kommende år: udvikling af praksisfaglige
dannelsesmiljøer, mangfoldighed og fællesskaber og
demokratisk kultur og medborgerskab. I bestyrelsen
glæder vi os meget til at udfolde og debattere både
indsatsområder og resten af strategien med vores
medlemmer.

På den måde ser jeg meget frem til et landsmøde, som
vi kender det. Men der er dog noget, som ikke helt er,
som det plejer. Vi har ofte haft for vane at invitere en
oplægsholder, der kommer og fortæller om et aktuelt
emne indenfor et af de områder, der berører os som
ungdomsskoler. Men det har vi ikke gjort i år.

Derfor har vi valgt på dette første fysiske
landsmøde i tre år at skippe det traditionelle faglige
formiddagsarrangement for at få mere tid til sammen at
sætte fokus på en strategi for vores fælles fremtid.

For i år har vi et af de mest aktuelle temaer på
plakaten. Ungdomsskolernes - og dermed også vores
forenings - vilkår og omverden forandrer sig hele tiden.
Og især i de senere år er det gået stærkt. Heldivis har
ungdomsskolerne en stærk tradition for at være en
iværksætter, som hurtigt kan møde nye behov og idéer
lokalt i kommunerne, når nye behov viser sig.

Det betyder også, at vi i år ikke vil kræve deltagergebyr til
at dække omkostninger til oplægsholdere og forplejning.
Vi håber, at det vil være med til at rigtig mange
medlemsskoler vil møde frem, bidrage og få medejerskab
for vores forenings strategi for de næste seks år.
Med ønsket om et glædeligt (og fysisk) gensyn inviterer
Ungdomsskoleforeningen hermed til landsmøde

Som forening er vi også nødt til at kunne følge med og
til at kunne agere på både ungdomsskolernes behov,
ønsker og vilkår men også på samfundets udvikling og
påvirkning af skoleformen. Det synes jeg egentlig, at vi er
gode til. Men når ret skal være ret, så er det mere end 10
år siden, at vi sidst kiggede på vores strategiske retning i
Ungdomsskoleforeningen.

onsdag d. 11. maj 2022 kl. 10.00-16.00
i Odin Havnepark - Mødecenter Fabrikken
Lumbyvej 17F, 5000 Odense C
Lars Buchholt Kristensen
Formand for Ungdomsskoleforeningen

Det var med andre ord på høje tid, og det seneste år har
vi lagt mange gode kræfter i en strategiproces, der skulle
munde ud i en ny strategi for Ungdomsskoleforeningen.
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PROGRAM
Program for Landsmødedagen d. 11. maj 2022
9.30: Vi er klar med kaffe, te og brød
10.00: Velkommen og morgensang ved UngOdense
10.10: Landsmødet åbnes
1. Valg af dirigent og sekretærer
2. Godkendelse af beretning
3. Godkendelse af årsregnskab og det af bestyrelsen vedtagne budget
4. Indkomne forslag til drøftelse og afstemning
11.50: Årets Ildsjæl 2022
12.00: Frokost
13.00: Landsmødet genoptages
5. Godkendelse af Fremtidig Virksomhed
		

• Bestyrelsens forslag til Strategi 2022-2028

		

- Rammesætning og perspektivering v. Klaus Majgaard

		

- Præsentation af strategien v. Lars Buchholt Kristensen o.a.

		

- Debat i grupper og plenum

		

- Afstemning

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår dvs. (2023)
7. Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse jvf. stk. 6 og 7 i vedtægterne
		

• Ordinært valg af 1 formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer for to år - samt

		

op til 3 suppleanter for 1 år

8. Valg af 2 kritiske revisorer og suppleanter herfor
9. Eventuelt
16.00: Forventet afslutning
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DAGSORDEN
Dagsorden for Landsmøde 2022
Landsmødets åbning

1. Valg af dirigent og sekretærer
2. Godkendelse af beretning
		
• Ungdomsskoleforeningens beretning 2021
3. Godkendelse af årsregnskab og det af bestyrelsen 				
vedtagne budget
		
• Ungdomsskoleforeningens Årsregnskab 2021 				
		
inkl. bestyrelsens budget for 2022
4. Indkomne forslag til drøftelse og afstemning
5. Godkendelse af Fremtidig Virksomhed
		
• Bestyrelsens forslag til Strategi 2022-2028
6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende
kalenderår (dvs. 2023)
7. Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse jvf. 				
stk. 6 og 7 i vedtægterne
		
• Ordinært valg af 1 formand for to år,
		
3 bestyrelsesmedlemmer for to år - samt op til
		
3 sup pleanter for 1 år
8. Valg af 2 kritiske revisorer og suppleanter herfor
9. Eventuelt
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BERETNING
Ungdomsskoleforeningens beretning 2021

FORMANDEN
HAR
ORDET

WEBINARER
I samarbejde med LU og Uddannelsesforbundet arrangerede Ungdomsskoleforeningen i januar en konference om udfoldningen af arbejdstidsaftale A20 i januar. Konferencen havde 150 deltagere og måtte i
sagens natur flyttes online.

2021 blev igen et år præget og til tider dikteret af
coronavirusset, hvilket satte sit præg på ungdomsskolers, såvel som Ungdomsskoleforeningens
aktiviteter på godt og ondt. Heldigvis havde vi
noget erfaring fra 2020 at trække på - så vi stod
ikke så famlende i januar, da anden nedlukning satte
begrænsninger på vores aktiviteter.

Februar-marts bød på en online-foredragsrække under navnet
UngInspiration. Fire kendte oplægsholdere: Christian Hjortkjær, Imran
Rashid, Lene Tangsgaard og Tommy Krabbe stod for oplæg, der tilsammen omhandlede aktuelle og ungdomsrelevante temaer som coronakrise, utilstrækkelighedsfølelse, digital sundhed og kreativitet i et
unge- og udviklingsperspektiv.
I marts arrangerede foreningen et webinar for sekretærnetværket,
ligesom der har været webinarer om temaer som: ungedemokrati i
kommunalvalgsperrspektiv, SoMe og løbende dialoger om genåbningen, hvor Ungdomsskoleforeningens sekretariat kunne uddybe de
dialoger, vi havde med embedsværk mv. og medlemsskoler indbyrdes
kunne udveksle erfaringer og sparre med hinanden.

Mange tilbud i år er foregået online – et vilkår under nedlukningen,
men også en tendens der fortsatte efter genåbningen og ind i efterår/
vinteren, hvor nye restriktioner igen blev påbudt. Fx valgte vi tidligt at
planlægge årets landsmøde udelukkende online, så det kunne holdes
til tiden iflg. vedtægter, mens efterårskonferencen blev udbudt med
mulighed for både fysisk fremmøde og online-deltagelse. Servicemæssigt set en rigtig god løsning, men økonomisk set en belastning i en
grad, der medvirkede til underskud på konferencen. De mange webinarer og andre måder at ud- og tilbyde arrangementer på har betydet,
at Ungdomsskoleforeningen er udfordret på deltagerbetalingen ift. før
corona - og dermed på løndækningsbidrag; en tendens, bestyrelsen
holder øje med og må tage højde for.
Omvendt er vi glade for, at 877 har deltaget fysisk eller online på
foreningens åbne arrangementer, og vi dermed nærmer os niveauet
fra 2019; dertil kommer deltagerne i de lukkede projektarrangementer. Vi ser det som tegn på, at selv i en corona-tid lykkedes det foreningen at skabe relevante tilbud til medlemmerne.

GENSTARTaf UNGDOMMEN

Mange timer er også benyttet på at varetage skoleformens interesser ikke mindst i regi af ministeriets sektorpartnerskab, hvor både jeg
som formand og sekretariatets ledelse har deltaget i forskellige møder
for dels at følge udviklingen i corona, men også diskutere restriktioner
og følger heraf, og for vores vedkommende, hvilke konsekvenser de
havde for ungdomsskoler, ungdomsskolevirksomhed og unge. Til tider
har det været en udfordring at skabe forståelse for vores udfordringer,
men overordnet set har kræfterne været godt givet ud, for at sikre at
området ikke blev overset og glemt.

Ungdomsskoleforeningen kunne i det sene forår - på baggrund af en
bevilling fra Villum Fonden – udbyde puljen ”Genstart af ungdommen” til ungdomsskolerne. Puljen på kr. 1.300.000,- havde til formål
at understøtte igangsættelse af aktiviteter, der kunne hjælpe udsatte
børn og unge ind i stærke fællesskaber igen efter nedlukningen. Over
to ansøgningsrunder, i hhv. juni og august, blev der bevilliget midler til
i alt 27 ungdomsskoler fordelt på 29 aktiviteter for forventet ca. 1350
børn og unge.
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De 29 aktiviteter faldt primært indenfor fire kategorier: Natur og
outdoor-aktiviteter, Science-oplevelser, Kultur og sport samt Sociale
aktiviteter – mere konkret fra sejltur på en skonnert, over mountainbikes og lejr-byggeri til overlevelsesture, besøg i Danfoss Universe eller
Skovtårnet på Sydsjælland til populære street-aktiviteter og indsatser
for drengegrupper, der gav anledning til bekymring i
nærmiljøet.

I hovedstadsområdet blev det besluttet at invitere SuperBrugsen
med ind i projektet, idet fakta- og Coop365-butikkerne her oplevede
udfordringer i relation til konverteringsprocessen til Coop365, hvorfor Superbrugs-butikker kunne sikre et bedre og bredere forløb. Som
bonus øges kendskabet til projektet og mulighederne for samarbejde
med ungdomsskoler i hele koncernen.

Ungdomsskoleforeningens opgave var at være bindeled mellem fonden
og ungdomsskolerne: indsamle og kategorisere ansøgninger og forestå
den endelige uddeling i samråd med fonden efter retningslinjer lagt af
denne. Derfor måtte vi desværre også skuffe nogle skoler, hvis ansøgninger ikke gik igennem.

UNGSCIENCE
Efter den første udskydelse af UngScience i 2020 grundet corona,
havde deltagende skoler og foreningen glædet sig til at komme planmæssigt i gang med de ungerettede aktiviteter i projektet med starten
af 2021. Men det blev igen umuligt, da fritidsundervisningen i ungdomsskoler igen blev lukket ned. Det krævede stor tilpasningsvillighed
indenfor budgettets rammer blandt de deltagende skoler og hos Villum
Fonden, som har bevilliget projektmidlerne.

COOP CREW

Foråret blev i stedet brugt på at holde entusiasmen kørende og
projektet i gang, men gav også en god mulighed for at styrke projektet yderligere og sikre, at alle var forberedte til fingerspidserne, når
elevaktiviteterne kunne gå i gang. Der blev afholdt virtuelle netværksmøder, teams-platformen blev udviklet til fælles værktøj ift. løbende
interaktion, fastholdelse af idéer og erfaringsdeling. Der blev afviklet
inspirationswebinarer om designmetoder, bæredygtighed og micro:bits
og andre digitale løsninger, der ville støtte op om afviklingen af elevaktiviteterne.

Coronanedlukninger og -restriktioner gav igen i 2021 udfordringer for
Coop Crew-projektet og de deltagende skoler. Nogle få forløb nåede
at gennemføre alle træningsmoduler inden vinterens nedlukninger
ramte og måtte afvente, at landet åbnede op igen, så de kan afrunde forløbene fysisk. Til gengæld havde skolerne god erfaring med
online-undervisning og andre corona-tiltag, så den del gik fint, men var
selvfølgelig ikke optimal.
Nogle få af deltagerskolerne oplevede udfordringer ift. at rekruttere
det ønskede antal unge til hvert forløb. Udfordringen blev drøftet med
fond og styregruppe, hvilket resulterede i udvikling og afholdelse af en
workshop i samarbejde med evaluator, hvor fokus var på udfordringer
og muligheder ift. rekruttering lokalt til projektet. Viden og læring fra
workshoppen blev videreformidlet til de øvrige deltagerskoler mhp.
optimering af egen rekrutteringsstrategi, lige som det blev brugt ift. de
nye skoler i projektet.

Endelig ved sæsonstart i september kunne de to caseskoler og 9
modelskoler omsider afprøve aktiviteterne med elever ude i ungdomsskolernes fritidsundervisning med et års forsinkelse. Aktiviteterne
blev organiseret om det to temaer: bæredygtighed og escaperooms og
placeret løbende over efterår, vinter og ind i 2022. Her oplevede skoler
også rekrutteringsudfordringer og sammensætningen af skoler blev
revideret.
Forsinkelsen betød tillige, at de aktiviteter, der var tiltænkt rettet mod
alle ungdomsskoler måtte gentænkes for at kunne nå at ligge indenfor
projektperioden. I dialog med VillumFonden blev to sciencedage til én
landsdækkende Sciencefestival programsat i maj 2022 mens afslutningskonferencen skydes til efteråret.

Netop rekrutteringsudfordringer betød, at der kom lidt udskiftning i
listen over deltagende ungdomsskoler, idet enkelte skoler – deltagende
og nogle, der skulle starte op i fase 3 – måtte trække sig. Der blev dog
fundet afløser-skoler – ligesom nogle ungdomsskoler valgte at gå
sammen om at afvikle forløb. i løbet af sommeren blev 7 nye skoler
onboardet, således at de deltagende ungdomsskoler/kommuner i Coop
Crew 2021 var: Egedal, Esbjerg, Helsingør, Herning, Holstebro, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Kalundborg, Kolding, København,
Morsø, Nyborg, Odense, Rebild, Mariagerfjord, Roskilde, Silkeborg,
Skanderborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg, Tønder, Vallensbæk, Viborg,
Vordingborg, Aarhus, Nordfyn.

CRAFTIVISM
Det seneste skud på projektstammen er Craftivism, som Ungdomsskoleforeningen kunne igangsætte umiddelbart før sommerferien.
Craftivism-projektet giver unge muligheden for at blive en del af den
grønne omstilling ved at udruste dem med viden, værktøjer og fællesskab til selv at kunne tage kampen op mod tøjspild og fast fashion. Det
bekæmper klima-angst gennem empowerment og konkrete handlingsrettede metoder, der inspirerer unge ildsjæle til at vise vejen mod et
mere bæredygtigt tøjforbrug.

I foråret blev der udarbejdet nye kampagnefilm, der bl.a. blev brugt
på forskellige SoMe-kanaler. Der har været god respons på filmene,
som har bidraget positivt til at dele information om projektet og de
opnåede resultater blandt skoler og i den brede offentlighed. Kommunikationsindsatsen har desuden understøttet ungdomsskolernes
lokale kommunikationsindsatser med pressehistorier ifm. opstart og vi
har opfordret skolerne til at gøre brug af det øvrige materiale ligesom
ungdomsskolerne bidrager med gode historier med de lokale forløb,
som deles.
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Der blev afholdt infomøde online med deltagelse af 23 interesserede ungdomsskoler. Ønsket om deltagelse var stort fra skolerne, så
foreningen gik i dialog med projektpartnere - Re:Wair og PlanMiljø
samt Tuborgfondet, som støtter projektet økonomisk - for at udvide
pilotprojektet fra 10 til 15 skoler. Det giver os et stærkt grundlag for
udvikling af projektet, skolerne bliver en del af et stort og berigende
netværk/fællesskab, og så har vi allerede i pilotprojektet opnået en fin
geografisk spredning.
Projektet blev udviklet og testet i samspil med pilotskolerne i
skoleåret 2021-22, og derefter skal det udrulles til landets øvrige
ungdomsskoler og tillige folkeoplysningsområdet bredt set –
eksempelvis har højskoler, efterskoler og oplysningsforbund
allerede vist stor interesse for at blive en del af projektet og den
tilhørende Craftivism-bevægelse.

I TAL

Projektet er planlagt til at vare i alt 2 år og 3 måneder, med slut i 2023.

ORDEKSPRESSEN

Blad og forlag
3,27 %

Ordekspressen – sidste vogn på Læringslokomotivet – sluttede
sommeren 2021. Forud var gået en corona-præget afvikling, hvor
restriktioner og nedlukninger betød udsættelser af camps og andre
aktiviteter. Men med stor fleksibilitet og vilje til at tænke nyt fra de fire
deltagende skoler og Egmont Fonden som projektsponsor, blev projektet gennemført i løbet af foråret med vægt på virtuel og udendørs
undervisning o. lign.

ÅRETS TEMA:
MELLEMFORMER

Tips- og lottomidler
0,73 %

Kontingent
21,12 %

Betaling
deltagere
11,12 %

Med støtte fra det driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet satte Ungdomsskoleforeningen fokus på ungdomsskolernes erfaringer og muligheder med Mellemformer og kommunal ungeindragelse (KUI).

Tilskud øvrige projekter
56,89 %

I februar blev der nedsat en arbejdsgruppe af ungdomsskolepraktikere,
der skulle bidrage med deres erfaringer og dermed klæde foreningen
på til arbejdet. Arbejdsgruppen måtte udelukkende mødes online
over foråret, men fik en rigtig god dialog i gang om temaet og også en
dialog med KL, for at få foldet dagsordenen ud fra at være et internt
folkeskoletema til et, hvor ikke mindst unge i de ældste klasser kan
profitere af indsatser i de kommunale ungdomsskoler.

Driftslignende tilskud UVM
6,87 %

I efteråret blev en dynamisk underside på foreningens hjemmeside
lanceret, som skal tjene som et slags idekatalog. En løsning, der var
meget mere fleksibel end det oprindeligt tænkte mere traditionelle
idékatalog, da skolerne kunne og fortsat kan bidrage, når det passer i
deres planer. På sitet ligger materialer fra bl.a. de afholdte webinarer
i efteråret. Flere webinarer følger i 2022, da lokale nedlukninger og
senere nationale restriktioner i slutningen af 2021, bevirkede, at man
måtte udskyde afviklingen.

Omsætning: 			
Driftslignende tilskud UVM:
Tilskud øvrige projekter: 		
Betaling deltagere: 		
Kontingent: 			
Udbetalt til projektskoler: 		

I december udkom en temaudgave af bladet Ungdomsskolen med
fokus på Mellemformer og bidrag fra både ungdomsskoler, forskere
m.fl.

*åbne arrangementer, altså ikke møder i projekter.

Deltagere*, online:
Deltagere*, fremmøde
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11.908.501,818.000,6.774.470,1.324.424,2.515.516,1.895.023,549
328

ÅRSREGNSKAB
Udrag af årsregnskab 2021
- Resultatopgørelse
- Balance
- Resultatoversigt

OBS! Det fulde årsregnskab samt revisionsprotokol for 2021 kan læses
online på Ungdomsskoleforeningens hjemmeside.
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FORSLAG
OBS! Frist for indsendelse af forslag fra medlemmer:
d. 20. april 2022 på ung@ungdomsskoleforeningen.dk
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FREMTIDIG
VIRKSOMHED
Bestyrelsen anbefaler, at Landsmødet vedtager Strategi 2022-28
(se s. 15-25)
Udover Strategi 2022-28 vil Ungdomsskoleforeningen konkret i
2022 også gennemføre:
• Coop Crew
• Ung Science
• Craftivism
• Ungdomsskolestatistikken
• Konferencer og kurser fx
- Efterårskonference
- Kurser for knallertundervisere og
knallertcensorer
- Sekretærkursus
- Lokale bestyrelseskurser
• Temaer:
- mellemformer
- praksislæring (fortsættes i 2023)
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STRATEGI 2022-2028
Læsevejledning

Når vi i år tager hul på punktet “Fremtidig Virksomhed”
til landsmødet, kigger vi ikke bare ind i det næste års
tid, men faktisk helt frem til 2028. For på dagsordenen
ligger en ny strategi, der skal danne rammen for
Ungdomsskoleforeningens arbejde i hvert fald de næste 6
år frem.

spænder fra praktisk understøttelse til politisk
interessevaretagelse.

Ungdomsskolernes - og dermed også vores forenings
- vilkår og omverden forandrer sig hele tiden. Og
især i de senere år er det gået stærkt. Heldivis har
ungdomsskolerne en stærk tradition for at være en
iværksætter, som hurtigt kan møde nye behov og idéer
lokalt i kommunerne, når nye behov viser sig.

Derudover har hver hovedopgave nogle pejlemærker, som
er mere konkrete og målbare i forhold til effekt og succes.
Pejlmærkerne er bestyrelsen og sekretariatets primære
værktøj til at følge op på arbejdet med strategien.

Hver hovedopgave har nogle indsatsområder, som er
de områder, der skal arbejdes på indenfor den enkelte
hovedopgave i løbet af de næste 3-5 år.

Til slut beskriver strategien, hvordan
organiseringen og samarbejdet skal være omkring
Ungdomsskoleforeningens arbejde.

Som forening er vi også nødt til at kunne følge med og til
at kunne agere på både ungdomsskolernes behov, ønsker
og vilkår men også på samfundets udvikling og påvirkning
af skoleformen. Derfor har vi det seneste år lagt mange
gode kræfter i en strategiproces, der skulle munde ud i en
ny strategi for Ungdomsskoleforeningen.

Her nævnes tre nøglekomptencer, som bør prioriteres og
udvikles.
Derudover nævnes tre scenarier for hvordan disse
tre nøglekompetencer kan opfyldes med forskellige
niveauer af bemanding i sektretariatet - en bemanding
og organisering, der er stærkt afhængig af foreningens
indtægtsgrundlag.

Vi har haft gode dialoger og fået konstruktive indspark
både fra skoler, fra samarbejdspartnere og fra eksperter.
Og nu ligger der et færdigt udkast til en ny strategi på
bordet.

Slutteligt lægges der op til, at der dannes tre
arbejdsgrupper med forankring i bestyrelsen. Grupperne
har hver ansvaret for at drive udviklingen indenfor hvert
af de tre indsatsområder. Skulle du, når du har læst
strategien, have lyst til at blive en del af en arbejdsgruppe,
er du meget velkommen til at kontakte sekretariatschef
Ejnar Bo Pedersen på ebp@ungdomsskoleforeningen.dk.

Tre områder
Strategien er bygget op omkring tre områder:
1. en strategisk fortælling
2. hovedopgaver
3. organisering og samarbejde
Den strategiske fortælling er den, der gerne skulle dukke
op i hovedet, når vi tænker på Ungdomsskoleforeningens
strategi. Den strategiske fortælling fortæller os, hvad
ungdomsskolen er og skal være, og den fortæller os,
hvad Ungdomsskoleforeningen er og skal være. Hvis du
nogensinde er i tvivl om vores strategiske retning, så er
det den strategiske fortælling, du skal finde frem.

Vi glæder os til at præsentere strategien for jer og til
at udfolde og debattere den - både på landsmødet og i
hverdagen.
God læselyst!
På vegne af bestyrelsen,

Dernæst er der hovedopgaver, indsatsområder og
pejlemærker. Ungdomsskoleforeningen har fire
hovedområder, som hver især spiller sammen med den
kæde af opgaver, vi har som forening. Hovedopgaverne

Lars Buccholt Kristensen
Formand for Ungdomsskoleforeningen
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UNGEOMRÅDETS IVÆRKSÆTTER
OG BROBYGGER
Strategisk fortælling

Ungdomsskolen
Der er meget, der sætter skel blandt de unge. Der sættes skel mellem akademisk og håndværksmæssig dannelse. Der
sættes skel mellem skole og fritid. Og der sættes ikke mindst skel mellem de velfungerende og de sårbare, de aktive og
de passive. Der er kløfter nok. Der er brug for brobyggere.
Ungdomsskolen er en brobygger, der kombinerer hånd og ånd, tager det bedste fra skolen og fritidslivet og bruger
det til at skabe spændende og udviklende fællesskaber for alle unge, der vil være med. Vi har en stærk faglighed og
fokus på at hjælpe unge med at få alsidige kundskaber og færdigheder, der fører videre i uddannelse og arbejdsliv.
Men kundskaber og færdigheder udvikler sig og får mening som led i de unges egne dannelsesprocesser – både som
individer og som deltagere i sociale og kulturelle fællesskaber. Vi har som skoler altid forenet dyb faglighed med
udvikling af unges egne fællesskaber og medborgerskab.
Ungdomsskolen er en iværksætter, der hurtigt kan møde nye behov og ideer. Det kan være, når unge vil afprøve nye
ideer, eller der er brug for stærke fællesskaber, som også kan inkludere unge i sårbare positioner. Vi har fokus på de
unge, vores rammer er fleksible, og vi er ikke bange for at krydse grænser.
Vi kan kun lykkes ved at arbejde tæt sammen med andre aktører på ungeområdet, hvad enten de er i det formelle
uddannelses- og beskæftigelsessystem, i det sociale arbejde eller i kultur- og fri-tidslivet. Vi skal fleksibelt finde de
rette konstellationer, som skaber dén helhed i arbejdet, der kan gøre forskel på de unge.
Ungdomsskoleforeningen
Ungdomsskolens rolle er krævende, og den har brug for en stærk varetagelse af sine interesser og vilkår for, at den
kan udfylde sin rolle. Derfor skal Ungdomsskoleforeningen hele tiden samle den nyeste viden (både fra forskning og
praksis) og omsætte denne viden i skarpe og tidsvarende bud på, hvordan vi udvikler attraktive og virkningsfulde
lærings- og dannelsesmiljøer for de unge, og hvordan vi former skolernes vilkår, så dette bliver muligt.
Ungdomsskoleforeningen skaber således værdi for ungdomsskolerne gennem en kæde af aktiviteter, der gør praktiske
erfaringer til nyttige præmisser for strategier og interessevaretagelse på ungeområdet:
•
•
•
•

Vi bistår ungdomsskolerne både med faglig og pædagogisk udvikling og med praktisk-administrativ vejledning
– og vi opsamler og systematiserer lokale erfaringer
Vi fortolker og kvalificerer disse erfaringer gennem brug af forskning og praktisk udviklingsarbejde
Vi formulerer og opstiller strategier og modeller for virkningsfulde og integrerende læringsmiljøer
Og på denne baggrund giver vi vores bedste bud på udvikling af mål, rammer og handlemuligheder for 		
ungdomsskolernes arbejde.

I forskellige sammenhænge kan vægten mellem de enkelte led i kæde være skiftende. Men sigtet er en varetagelse af
skolernes interesser, som giver skolerne plads til at udvikle sin vigtige rolle i de unges liv.
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HOVEDOPGAVER, INDSATSOMRÅDER
OG PEJLEMÆRKER
Hovedopgaver

Ungdomsskoleforeningen udvikler skoleformen og gør ungdomsskolernes praktiske erfaringer til nyttige præmisser for
strategier og regulering på ungeområdet.
Det indebærer en kæde af opgaver, hvor foreningen for det første bidrager til den faglige og pædagogiske udvikling af
skoleformen og opsamler erfaringer herfra, for det andet bistår skolerne med praktiske og administrative opgaver og
samler erfaringer herfra og for det tredje bruger disse input til at udvikle skoleformens tænkning, vidensgrundlag og
strategier. Alt dette kvalificerer for det fjerde foreningens interessevaretagelse.

I det følgende beskrives disse fire hovedopgaver, som til enhver tid vil skulle prioriteres og målrettes på baggrund af
de ressourcer, der er til rådighed. Det skal understreges, at størrelsen af kasserne i modellen ikke siger noget om deres
prioritering eller ressourcemæssige omfang, men alene viser deres plads i værdikæden.
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HOVEDOPGAVE 1: Udvikling og formidling af praksis
Indhold
Sammen med ungdomsskolerne udvikler foreningen projekter, hvor nye praksisformer afprøves og dokumenteres.
Foreningen samler også viden fra projekter, der gennemføres af andre. Sigtet er at vise de pædagogiske og faglige
udviklingsmuligheder i skoleformen. Disse projekter er også med til at kvalificere arbejdet med strategier (hovedopgave
3) og interessevaretagelse (hovedopgave 4), lige som de i bred forstand er med til at skabe fællesskab og identitet
blandt skolerne.
Aktiviteter:
•
Opfølgning på eksisterende projekter blandt områdets aktører
•
Iværksættelse og gennemførelse af egne sprojekter
•
Opsamling på erfaringer og resultater fra projekter (grænser op til hovedopgave 3).

Indsatsområder de næste 3-5 år
1. Udvikling af praksisfaglige dannelsesmiljøer: Ungdomsskoleforeningen skal arbejde for at igangsætte projekter
og netværk, der understøtter og demonstrerer ungdomsskolerne rolle som laboratorier for dannelsesmiljøer, der
kombinerer ”hånd” og ”ånd”, og som skaber nye og varierede veje for unges videre uddannelse.
2. Udvikling af mangfoldighed og fællesskaber: Ungdomsskoleforeningen skal fremme projekter og netværk, der
fremmer, at ungdomsskolernes tilbud rækker ud til alle unge – også unge i sårbare positioner, som mange andre steder
er i risiko for at blive marginaliserede.
3. Udvikling af demokratisk kultur og medborgerskab: Ungdomsskoleforeningen skal fremme uddannelsesmiljøer,
som engagerer sig i de unges liv og i verden og dens udfordringer (f.eks. verdensmålene). Derfor skal den igangsætte
projekter og netværk, der fremmer engagement, demokratisk kultur og medborgerskab blandt unge, bl.a. ved at
ungdomsskolernes aktiviteter selv bliver demokratiske værksteder.

Pejlemærker
A. Aktiviteter: Inden for hvert af de tre indsatsområder skal drives mindst ét netværk blandt foreningens medlemmer,
og der skal gennemføres mindst et større udviklingsprojekt.
B. Oplevet effekt: I en medlemsundersøgelse i 2024 og 2026 skal mindst hhv. 60% og 80% af de skoleledelser, der
svarer, kunne udpege eksempler på, at foreningens aktiviteter har inspireret dem til nye former for praksis inden for de
tre indsatsområder, som tiltrækker nye målgrupper blandt de unge.
C. Intern læring og udvikling: Foreningen kapacitet til at drive netværk og projekter udvikler sig – og der kan peges på
eksempler på udvikling af metoder, kompetencer og organisatorisk kapacitet, der er opstået i perioden.
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HOVEDOPGAVE 2: Praksisk understøttelse af medlemsskolerne
Indhold
Foreningen understøtter medlemsskolerne ved at vejlede omkring lovgivning og rammer, eller ved at sætte skolerne i
kontakt med de rette organisationer. Foreningen understøtter medlemsskolernes administration gennem samarbejde
med nationale aktører og gennemfører og formidler desuden ungdomsskolernes statistik. Foreningen kan gennem sin
kontakt til alle landets ungdomsskoler vejlede omkring praksis, når medlemsskolerne søger vejledning. Ofte sker dette i
et samspil med øvrige medlemsskoler.
Aktiviteter:
• Vejledning og information om lovgivning på ungdomsskoleområdet, f.eks. knallert, 10. klasse, klubber,
heltidsundervisning osv.
• Vejledning omkring praksis i ungdomsskolen – hvordan er andre skoler organiseret og hvordan forholder de sig til 		
fortolkning og gældende praksis.
• Råd og vejledning ift administrative arbejdsgange i deres administrationssystemer
• Udvikler, indsamler og formidler ungdomsskolernes statistik, herunder samarbejdet med nationale aktører på 		
området.
• Vejledning om hvor skolerne kan få svar på konkrete spørgsmål, der falder udenfor foreningens kompetenceområde
• Bruge skolernes erfaringer til at kvalificere arbejdet med regler og retningslinjer (hovedopgave 4)

Indsatsområder de næste 3-5 år
• Værdiskabende dokumentation: Ungdomsskoleforeningen skal arbejde for, at skolernes bidrag til dokumentation
og statistik giver grundlag for et væsentligt og brugbart billede af skolernes arbejde, som kan bruges af ledere og
bestyrelser.

Pejlemærker
A. Aktiviteter: Foreningen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan dokumentation og
statistikker kan gøres mere værdiskabende.
B. Oplevet effekt: I en medlemsundersøgelse i 2024 og 2026 skal mindst hhv. 60% og 80% af de skoleledelser, der
svarer, nævne eksempler på, at foreningens arbejde med dokumentation gør en positiv forskel i udviklingen af skolerne.
C. Intern læring og udvikling: Foreningens arbejde med dokumentation og statistik udvikler sig – og der kan peges på
eksempler på udvikling af metoder, kompetencer og organisatorisk kapacitet, der er opstået i perioden.
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HOVEDOPGAVE 3: Udvikling af skoleformens tænkning og vidensgrundlag
Indhold
Foreningen udvikler og formidler strategier for, hvordan ungdomsskolerne skal skabe værdi for unge, og hvilken rolle de
skal indtage i forhold til andre aktører på ungeområdet. Som grundlag for strategierne er foreningen med til at både at
samle op på eksisterende viden om de unge og skoleformernes indsatser og tilskynde til nye undersøgelser.
Aktiviteter:
• Opsamling på eksisterende forskning og dialog med vidensmiljøer om behov for ny forskning
• Opsamling af viden fra egne projekter (hovedopgave 1)
• Facillitering af dialog med ungeområdets aktører om behov og opgaver
• Udformning af oplæg om skoleformens mulige roller, opgaver og potentialer i forhold til aktuelle udfordringer (giver
input til interessevaretagelse, hovedopgave 4)

Indsatsområder de næste 3-5 år
• Praksisfaglige dannelsesmiljøer: Ungdomsskoleforeningen skal opsamle viden om betydning og effekter af at skabe
praksisfaglige dannelsesmiljøer, og hvilke pædagogiske arbejdsformer der især er virkningsfulde.
• Mangfoldighed og fællesskaber: Ungdomsskoleforeningen skal opsamle viden om inklusion og eksklusion blandt
unge, og om hvilke pædagogiske arbejdsformer der fremme mangfoldige og inkluderende fællesskaber, der har
dannelse og ungdomskultur som omdrejningspunkt.
• Demokratisk kultur og medborgerskab: Ungdomsskoleforeningen skal opsamle viden om ungsdomsskolens rolle
i samfundet og om unges demokratiske deltagelsesformer og herudfra kunne identificere strategier, som fremmer
demokratisk dannelse og kultur.

Pejlemærker
A. Aktiviteter: Foreningen opbygger en digital oversigt, hvor medlemmerne hurtigt kan få adgang til
forskningsresultater, evalueringer og debatoplæg, som omhandler det faglige og pædagogiske arbejde inden for de
tre indsatsområder. Foreningens samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner systematiseres. Hvert år udgiver
bestyrelsen et debatoplæg om udviklingstendenser og retninger i ungdomsskolernes arbejde, som sættes til debat
blandt medlemmer og samarbejdspartnere. Arbejdsgrupperne under bestyrelsen bidrager hertil. Foreningen bliver
endvidere brugt som sparringspartner i det lokale arbejde med strategier for ungdomsskolerne.
B. Oplevet effekt: I en medlemsundersøgelse i 2024 og 2026 skal mindst hhv. 60% og 80% af de skoleledelser, der
svarer, kunne nævne eksempler på, at foreningens aktiviteter inspirerer dem, når de skal udvikle lokale strategier for
ungdomsskolerne.
C. Intern læring og udvikling: Foreningen kapacitet til at arbejde med vidensopsamling og strategi for skoleformes
udvikler sig – og der kan peges på eksempler på udvikling af metoder, kompetencer og organisatorisk kapacitet, der er
opstået i perioden.
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HOVEDOPGAVE 4: Interessevaretagelse
Indhold
Foreningen sætter ungdomsskolerne på den ungdomspolitiske dagsorden og påvirker aktivt politikker og rammer for
skolernes arbejde. Det sker gennem deltagelse i dialoger om de kommunale ungeindsatser og herunder samspillet
mellem folkeskole, ungdomsuddannelser, kultur- og fritidslivet samt sociale- og beskæftigelsesmæssige indsatser.
På baggrund af den brede diskussion om ungeindsatserne går foreningen i en tættere dialog om skoleformens bidrag,
rammer og handlemuligheder – både på nationalt plan og i forhold til de kommunale politikker og budgetter.
Aktiviteter:
• Løbende kontakt og dialog med politikere og andre interessenter
• Udformning af politiske oplæg (bygger på hovedopgave 3)
• Skabelse af debat i samspil med opinionsdannere
• Udformning af høringssvar, pressemeddelelser og artikler

Indsatsområder de næste 3-5 år
• Praksisfaglige dannelsesmiljøer: Ungdomsskoleforeningen skal arbejde for, at ungdomsskolerne er en central
aktør i udviklingen af nye praksisfaglige dannelsesmiljøer i tæt samarbejde med andre af ungeområdets aktører.
Ungdomsskoleforeningen skal bidrage til politikker og strategier på for disse miljøer.
• Mangfoldighed og fællesskaber: Ungdomsskoleforeningen skal arbejde for, at ungdomsskolerne er en central aktør
i udviklingen af tilbud til unge i sårbare positioner, ikke ved at disse unge gøres til genstand for særlige indsatser, men
ved at de inkluderes i fællesskaber og aktiviteter for alle unge.
• Demokratisk kultur og medborgerskab: Ungdomsskoleforeningen skal arbejde for, at ungdomsskolerne er en central
aktør i udviklingen af engagerende uddannelsesmiljøer, som styrker unges deltagelse i samfundets demokratske
processer.

Pejlemærker
A. Aktiviteter: Inden for hvert af de tre indsatsområder etablerer Ungdomsskoleforeningen langsigtede alliancer
med andre aktører inden for ungeindsatserne. Foreningen driver desuden et netværk om ”lokal lobbyisme”, hvor
skoleledelser samarbejder og inspirerer hinanden.
B. Oplevet effekt: I interview med andre aktører på ungeområdet i 2024 og 2026 kan de pege på konkrete eksempler
på, hvor foreningen har inspireret den ungdomspolitiske dagsorden og været med til at igangsætte nye initiativer, hvor
ungdomsskolerne har en central placering.
I en medlemsundersøgelse i 2024 og 2026 skal mindst hhv. 60% og 80% af de skoleledelser, der svarer, kunne nævne
eksempler på, at foreningen har haft betydelig indflydelse på den ungdomspolitiske dagsorden og reguleringen af
skoleformen.
C. Intern læring og udvikling: Professionaliseringen af foreningens interessevaretagelse udvikler sig – og der kan peges
på eksempler på udvikling af metoder, kompetencer og organisatorisk kapacitet, der er opstået i perioden.
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ORGANISERING OG SAMARBEJDE
Ungdomsskoleforeningens arbejde foregår i en sammenhængende værdikæde: Foreningen er i tæt samspil med
medlemsskolerne om deres faglige og pædagogiske udvikling. Den understøtter desuden skolerne administrativt på
udvalgte områder. På dette grundlag opsamler foreningen skolernes erfaringer og bruger dem til at tegne et billede af,
hvordan skoleformen kan bidrage til løsningen af dens samfundsmæssige opgaver (strategier). Dette giver indholdet
og retningen i foreningens interessevaretagelse.
I dette afsnit behandles, hvordan foreningens organisering og samarbejde bedst understøtter sammenhængene i
denne værdikæde.

Tre nøglekompetencer
For at lykkes med værdikæden bør navnlig tre kompetenceområder prioriteres og videreudvikles:
1. Opbygning og brug af data: Når foreningen udvikler aktiviteter og projekter, skal de bygge på skolernes erfaringer,
styrkepositioner og udviklingsbehov. Skolerne er indbyrdes er indbyrdes meget forskellige og udvikler deres opgavevifte
i forskellige retninger.
Grundlaget for foreningens arbejde er at kunne danne et præcist og veldokumenteret billede af skolerne – hvilke
aktiviteter de driver, og hvilke unge, der deltager i aktiviteterne. Det gør det muligt at identificere fællestræk samt
grundlag for erfaringsudvikling og fælles udviklingsprojekter. Hvor er der særligt gode betingelser for at udvikle
praksisfaglige dannelsesmiljøer? Hvor er der gode betingelser for foreningssamarbejder? Hvem har særlige erfaringer
med grupper af unge i sårbare positioner?
Foreningens statistikfunktion kan blive en vigtig ressource i udviklingen af nye aktiviteter og samarbejder (se også
indsatsområdet: værdiskabende dokumentation). Det vil involvere en udvikling af både dataopbygning, analyse og
kommunikation.
2. Projektudvikling og styring: I tæt samspil med medlemsskolerne udpeger foreningen mulige projekter,
der demonstrerer skoleformens potentialer. Foreningens projekter skal ikke konkurrere med skolernes lokale
udviklingsprojekter, men tværtimod forbinde og bygge videre på de lokale erfaringer. Foreningen skal koncentrere
sin projektudvikling til områder, hvor den har en særlig mulighed for at udvikle og sprede nye og virkningsfulde
arbejdsmodeller på tværs af landet.
Det kræver systematik og tæt samarbejde med skolerne. Foreningen er her meget afhængig af ekstern finansiering og
samarbejde med andre organisationer. Så snart der er identificeret en relevant åbning for et projekt, skal foreningen
etablere de nødvendige samarbejder og ikke mindst opnå finansiering. I mange år er der dannet erfaringer med en
vellykket projektudvikling.
Erfaringerne viser, at det kræver en stor indsats, og at det altid er forbundet med en betydelig usikkerhed, om man
får adgang til de ønskede ressourcer og samarbejdspartnere. Der er derfor brug for en fortsat udvikling af foreningens
kapacitet til at udvikle, igangsætte og styre projekter, der involverer skoler såvel som eksterne samarbejdspartnere. Det
er en metier, der fortsat skal systematiseres og forankres i foreningen.
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3. Interessevaretagelse: Foreningen opnår indflydelse ved at kunne vise brugbare løsninger på ungeområdets
udfordringer. Interviewene med samarbejdspartnere viser en stor anerkendelse af både skoleformen og foreningen.
Foreningen er nærværende, deltagende og konstruktiv. Interviewene peger også på, at der er en stor spillebane, hvor
parterne efterlyser nye bud på f.eks. styrkelse af den praksisfaglige dannelse, inklusion af sårbare gruppe og styrkelse
af unges deltagelse og medborgerskab. Det vil være muligt for foreningen at blive endnu tydeligere i sin fortælling om
ungdomsskolen, lige som foreningen også indbydes til at være offensiv både som fortaler for skoleformen og de unge.
Vigtigt er det, at foreningen kan vise konkrete og praktiske løsninger, som har forankring i skolemiljøerne.

Ressourcer og organisering i sekretariatet
I tilknytning til denne strategi vil der blive opstillet tre scenarier for, hvordan sekretariatet vil kunne bemandes (og
dække de tre nøglekompetencer):
I.
Reduceret ressourceniveau
Kommer i spil hvis Ungdomsskoleforeningen ikke lykkes med at hente yderligere ekstern finansiering gennem
fondsprojekter eller lignende indenfor et år.
Sekretariatet finansieres primært af kontingentkroner, med nuværende medlemstilslutning og justeringsniveau, samt
af driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Dertil kommer indtægtsdækket virksomhed i form
af én til to årlige konferencer, knallertlærerkursus, diverse temadage og i perioder få eksterne konsulentydelser (f.eks.
bestyrelseskurser).
Den årlige omsætning er omkring 5 mio. kr.
Sekretariatets bemanding består af en sekretariatschef, en økonomi- og administrationschef, en
sekretariatsmedarbejder og højest to konsulenter. Der er tilknyttet journalist/kommunikationsmedarbejder på
freelance-basis. Dertil kan komme en studentermedhjælp og praktikanter.
Sekretariatet fokuserer på de nære medlemsydelser; interessevaretagelse i begrænset omfang samt videndeling
og inspiration gennem konferencer og temadage. Strategiens indsatsområde omkring data og viden varetages af
økonomi- og administrationschefen samt konsulent(er), som en del af deres øvrige portefølje.
II.
Uændret ressourceniveau
Sekretariatet finansieres af kontingentkroner, med nuværende medlemstilslutning og justeringsniveau, samt af
driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Dertil kommer indtægtsdækket virksomhed i form af én
til to årlige konferencer, knallertlærerkursus, diverse temadage og eksterne konsulentydelser (f.eks. bestyrelseskurser,
strategiudvikling mv).
Der arbejdes løbende med udvikling og drift af fondsprojekter, der bidrager med halvdelen af sekretariatets
finansiering.
Den årlige omsætning er omkring 10 mio. kr.
Sekretariatets bemanding består af en sekretariatschef, en souschef, en økonomi- og administrationschef, en
sekretariatsmedarbejder, to programledere for fondsprojekterne og to til tre konsulenter. Sekretariatets og projekternes
kommunikation varetages af en intern kommunikationsansvarlig evt. suppleret med freelance hjælp. Dertil kan komme
en studentermedhjælp, en kontorelev og praktikanter.
Finansieringen fra projekterne dækker udgifter til programledere og til de medarbejdere, der er knyttet til projekterne.
Men der opnås stordriftsfordele, da medarbejderne udfylder en vigtig rolle overfor medlemsskolerne, der deltager i
projekterne, og styrker sekretariatets viden og kompetencer.
Indsatsområdet omkring data og viden varetages evt. af en konsulent, der har dette som sit primære arbejdsområde,
men også har andre ting i sin portefølje.
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III.

Øget ressourceniveau

Sekretariatet finansieres af kontingentkroner, med nuværende medlemstilslutning og et væsentlig
højere kontingentniveau (15-20% over strategiperioden), samt af driftslignende tilskud fra Børne- og
Undervisningsministeriet. Dertil kommer indtægtsdækket virksomhed i form af én til to årlige konferencer,
knallertlærerkursus, en række udviklingsforløb for medarbejdere i ungdomsskolerne på tværs af landet, diverse
temadage og i større omfang eksterne konsulentydelser (f.eks. bestyrelseskurser, strategiudvikling mv).
Økonomien støttes endvidere af medlemsskolernes økonomiske bidrag til udviklingsprojekter, nationale kampagner
samt evt. abonnementsløsninger for adgang til ekstra ydelser (f.eks. interessevaretagelse på særlige områder, adgang
til udviklede IT-systemer mv.).
Der arbejdes løbende med udvikling og drift af fondsprojekter, der bidrager med mere end halvdelen af sekretariatets
finansiering.
Den årlige omsætning er omkring 15-18 mio. kr.
Sekretariatets bemanding består af en sekretariatschef, en souschef, en økonomi- og administrationschef, to
sekretariatsmedarbejder, to programledere for fondsprojekterne, en programleder for medlemstilbud (kurser,
konferencer mv.), en politisk konsulent og tre til fem øvrige konsulenter. Sekretariatets og projekternes kommunikation
varetages af en intern kommunikationsafdeling med to medarbejdere, evt. suppleret med freelance hjælp. Det giver
mulighed for, i samarbejde med og delvist finansieret af medlemsskolerne, at gennemføre nationale kampagner for
ungdomsskolerne.
Ydermere styrkes sekretariatet med en medarbejder med juridiske kompetencer, der kan rådgive medlemmer
omkring kontraktforhold, KODA-GRAMEX, fortolkningsspørgsmål omkring lovgivning mv. Dertil kan komme
studentermedhjælpere, en kontorelev og praktikanter.
Sekretariatet styrkes både på fondsprojekter, på medlemstilbud og på interessevaretagelse. Med et øget budget bliver
det muligt at lave fokuserede indsatser på flere områder.
Hvor sekretariatschefen og formandsskabet i de øvrige scenarier er primært ansvarlige og udførende på
interessevaretagelsen skabes der i denne organisering mulighed for mere professionel understøttelse af dette, samt
systematisk deltagelse i de politiske processer.
Dette understøttes af flere ressourcer til kommunikation, samt af en politisk konsulent/politisk chef, der kan supporte
og erstatte sekretariatschef og formandskab som nødvendigt.
Sekretariatets arbejde med data og viden om skoleformen styrkes. Det bliver muligt at have en dedikeret medarbejder
til statistik og data, der ikke alene kan indsamle og bearbejde ungdomsskolernes statistik men også kan udvikle
vidensnotater og policyinput til at styrke interessevaretagelsen.
Desuden kan arbejdet med medlemsrettede tilbud, der også påvirker den samlede økonomi positivt, styrkes.

Tættere involvering af bestyrelse og medlemsskoler
En løftestang i udviklingen af aktiviteterne er at skabe et endnu tættere samspil mellem sekretariat, bestyrelse og
skoler. For det første giver det mulighed for at bringe skolernes erfaringer og kompetencer endnu mere i spil. Det vil
styrke ejerskabet, og ikke mindst foreningens position som fortaler for skolerne og de unge. For det andet vil det tilføre
ressourcer til arbejdet, som er nødvendige, hvis strategien skal føres ud i livet.
Derfor skal det her foreslås, at der dannes tre arbejdsgrupper med forankring i bestyrelsen. Arbejdsgrupperne har
ansvaret for at drive udviklingen inden for hvert af de tre indsatsområder:
• Udvikling af praksisfaglige dannelsesmiljøer: Projektudvikling og interessevaretagelse, som som fremmer skolernes
udvikling af dannelsesmiljøer, der kombinerer hånd og ånd.
• Udvikling af mangfoldighed og fællesskaber: Projektudvikling og interessevaretagelse, som fremmer skolernes
arbejde med at udvikle fællesskaber, rækker ud til unge i sårbare positioner og skaber mangfoldige fællesskaber.
• Udvikling af demokratisk kultur og medborgerskab: Projektudvikling og interessevaretagelse, som fremmer skolernes
arbejde med at engagere unge i samfundsudviklingen og demokratiet.
Et bestyrelsesmedlem indtræder som tovholder for hver arbejdsgruppe. De øvrige medlemmer rekrutteres blandt ledere
og medarbejdere på medlemsskolerne. Det er vigtigt at finde deltagere med særlig interesse for indsatsområderne.
Arbejdsgrupperne understøttes af sekretariatet.
Opgaven for hver arbejdsgruppe er at danne overblik over, hvordan skolerne lige nu arbejder med indsatsområderne,
og hvor det kunne give mening at udveksle erfaringer og udvikle eventuelle fælles projekter. Arbejdsgruppen støtter
bestyrelsen i interessevaretagelse inden for området, f.eks. hvis der skal skrives høringssvar, politiske oplæg eller
debatindlæg.
Bestyrelsen samler trådene fra arbejdet i de tre grupper og er som sin særlige opgave drivende i udvikling af strategier
og interessevaretagelse. Formandskabet er tovholder for strategier og interessevaretagelse.
Denne struktur gør det muligt for flere at være aktive og præge foreningens arbejde. Den vil også skabe en ”fødekæde”
til rekruttering af medlemmer til bestyrelsesarbejdet.
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Forslag til kontigent for 2023

Bestyrelsen foreslår en omkostningsbestemt justering af
kontingentet i 2023 med 2 %.
Det er samme justering som de senere år.

Benyttede kontingentfordelingsmodel:
Modellen for fordelingen af kontingentet blev vedtaget af landsmødet 2016. I
modellen udregnes en fordelingsnøgle bestående af:
•
•
•

Max. 50 % udgøres af antallet af 14- 17-årige i kommunen, fordelt i 7 intervaller
efter antal unge (objektivt grundkontingent)
Ca. 25 % udgøres af antal 10 – 25-årige i kommunen (objektivt parameter)
Ca. 25 % udgøres af CPR-elevtal (aktivitetsparameter)

Obs.: Når der opereres med max- og cirkagrænser skyldes det regnetekniske årsager. Det
objektive grundkontingent skal skabe stabilitet i kontingentet for den enkelte medlemsskole,
idet antal unge i en given kommune ikke giver pludselige udsving. Ved senere justeringer vil der
rent regneteknisk kunne forekomme afrundinger, der gør, at fordelingen ikke nøjagtigt ender på
50-25-25, men tæt på. Derfor må vi i formuleringen tage dette forbehold.
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VALG

til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse

Der er frist for opstilling til bestyrelsesvalget d. 20. april 2022.
På hjemmesiden kan du finde et opstillingsskema, som udfyldes og
indsendes til shl@usf.dk : Klik her for tilmeldingsskema.
Opstilling til valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse kræver iflg.
vedtægternes § 6 stk. 4 skriftlig forhåndstilmelding senest tre uger
før landsmødet. Senest en uge før landsmødet udsendes en valgliste,
som bliver mailet til medlemsskoler og offentliggjort på foreningens
hjemmeside. På formularen har kandidaten mulighed for at
præsentere sig selv nærmere og evt. lave en programerklæring om,
hvad kandidaten vil arbejde for i bestyrelsen samt angive anbefalere,
hvis det ønskes. Alle medarbejderkategorier, bestyrelsesmedlemmer
m.fl. fra medlemsskoler, der ikke er i kontingentmæssig restance, kan
stille op.
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På Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2022 skal der vælges:
• 1 formand for 2 år
• 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Frist for opstilling: d. 20. april 2022
• Op til 3 suppleanter for et år
Stiller man alene op som suppleant er forhåndstilmelding ikke
nødvendig.

FAKTA: Bestyrelsesarbejdet i Ungdomsskoleforeningen:
• Det indebærer aktiv deltagelse i 5-7 bestyrelsesmøder om året (med 		
forberedelse og evt. efterbehandling)
• Som bestyrelsesmedlem forventes det, at du er aktiv deltager i en arbejdsgruppe, der består af medlemmer af ungdomsskoleforeningen og som behandler et af Ungdomsskoleforeningens indsatsområder
• Der er ikke krav om nogen bestemt faglig eller uddannelsesmæssig baggrund
– men lyst og interesse for at arbejde med ungdomsskolens sag
• Du skal have en klar tilknytning til en medlemsungdomsskole som fx leder,
medarbejder, bestyrelsesmedlem eller andet
• Du modtager ikke bestyrelseshonorar, men som menigt bestyrelses medlem
modtager man pr. bestyrelsesmøde en fraværsgodtgørelse (pt. kr. 500,-) og får
dækket transportomkostninger efter Statens regler.
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VI SES TIL
LANDSMØDE
2022!
Tilmeld dig landsmødet på Ungdomsskoleforeningens Membersite

