KANDIDATLISTE
Valg til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse

På Ungdomsskoleforeningens landsmøde 2022 skal der vælges:
• 1 formand for 2 år
• 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
• Op til 3 suppleanter for et år
Kandidater til formandspost og bestyrelsesposter er i det følgende
oplistet i alfabetisk rækkefølge ud fra kandidaternes fornavn.

Kandidat til formandsposten
Lars Buchholt Kristensen,
ungdomsskoleinspektør Silkeborg Ungdomsskole

Baggrund
• Læreruddannet 1995
• Folkeskolelærer 1995 – 2000
• Afdelingsleder i fritidsundervisningen Silkeborg Ungdomsskole 2000 – 2006
• Ungdomsskoleinspektør Silkeborg Ungdomsskole siden 2006, hvor vi varetager følgende opgaver:
o Fritidsundervisning (udvikling af valgfagskatalog)
o Klubvirksomhed
o 10. klasse herunder EUD10
o Grundskole for unge udlændinge,
o Heltidsundervisning (Højmarkskolen)
• Bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen siden 2013
• Formand for Ungdomsskoleforeningen siden 2016

Særlige interesseområder/programærklæring
Jeg stiller op til min 4. periode som formand for Ungdomsskoleforeningen.
Sammen med bestyrelsen, Ejnar Bo og sekretariatets engagerede medarbejdere vil jeg fortsat arbejde hårdt for at
positionere Ungdomsskolerne centralt i den kommunale indsats for de unge. KL bliver også fremadrettet en nær
samarbejdspartner, som vi vil lægge energi i at påvirke ligesom ministeriet og de politiske ordførere.
I den kommende periode vil mit formandsarbejde tage udgangspunkt i den nye strategi, som forhåbentlig bliver
godkendt på landsmødet.
Ungdomsskolerne formår som få at skabe synergier og sammenhængskraft på tværs i egne organisationer såvel som i
kommunerne – sammen kan vi mere!
Unges læring og trivsel går hånd i hånd ligesom dannelse og uddannelse er hinandens forudsætninger for unges
udvikling til hele mennesker.
Derfor er det vigtigt, at vi fortsat markerer skoleformen, som den aktør der er stærk på fritidsområdet samtidig med, at
vi løser et væld af heltidsundervisnings- og trivselsopgaver i kommunerne.
Ungdomsskoleforeningen har et stort netværk og mange samarbejdspartnere og vi vil også fremadrettet arbejde bredt.

Anbefalere:
•
•
•
•

Jesper Bennetsen – Viborg Ungdomsskole
Knud Stange – Skanderborg Ungdomsskole
Kim Brynaa – Københavns Ungdomsskole
Mikkel Brander – Tønder Ungdomsskole

Kandidat til bestyrelsen
Hans Mosegaard,
ungdomsskoleinspektør Vejle Ungdomsskole

Baggrund
• 9 år som lærer i den almene undervisning og heltidsundervisningen i Holstebro Kommunale Ungdomsskole
• 21 år som ungdomsskoleinspektør UngVejle
• Sidste 15 år bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen

Særlige interesseområder/programærklæring
Den enkelte lokale ungdomsskoles vigtigste opgave er at løse de udfordringer som er lokalt – som der politisk og
forvaltningsmæssigt er fokus på og opbakning til. Derfor er ingen ungdomsskoler helt ens. Og derfor er det svært at
få defineret en fælles profil. Men på trods af vore forskelligheder, så findes der en form for samlet ”ungdomsskole
mindset eller DNA”. Det handler bl.a. om den åbenhed og loyalitet, vi har overfor de unge og deres udfordringer – og den
skal sættes i spil.
I denne sammenhæng, er der der en kæmpe kvalitet i Ungdomsskoleforeningens store udviklingsprojekter. Fx
CoopCrew, UngScience og Craftivism er med til at skabe fælles identitet og image. Efterfulgt af action. En mulighed
at gå videre med fondene, og se om vi kan bygge på vores projekter og måske også med almennyttige organisationer,
NGO`er, foreninger og måske særlige virksomheder, der også har et bredt samfundsmæssigt perspektiv.
Foreningens største og fornemste berettigelse er dog at være interessevaretager på hele skoleformens vegne. Vi får
mere og mere brug for, at vi har et samlende organ, som holder øje med udviklingen, blander sig og taler vores sag. Og
de informationer bestyrelse og sekretariat spotter må gerne sive ned i organisationen og ud til medlemmerne.
Når den ny strategi forhåbentlig bliver vedtaget bliver der en stor og vigtig opgave i at knytte ungdomsskolerne tættere
til foreningen, rekruttere nye arbejdsgruppe-medlemmer og måske vigtigst: at bygge videre på transformationen
af skolernes mindset i retning af: ”Hvad kan JEG og MIN ungdomsskole gøre for den fælles sag, for de unge, for
skoleformen og for Ungdomsskoleforeningen”

Anbefalere:
• Søren Hinrichsen – Holstebro Ungdomsskole
• Lars Winther – Esbjerg Ungdomsskole

Kandidat til bestyrelsen
Peter Bjørn,
ungdomsskoleleder Tårnby Ungdomsskole

Baggrund
•
•
•
•
•
•

1990-2005 Viceinspektør Tårnby Ungdomsskole
2005- Leder Tårnby Ungdomsskole
2012-2014 Bestyrelsesmedlem Ungdomsskoleforeningen
2014-2018 Konsulent i Undervisningsministeriet
2020- Bestyrelsesmedlem Ungdomsskoleforeningen
2022 Master i ledelse

Særlige interesseområder/programærklæring
Vi har mere end nogensinde brug for Ungdomsskoleforeningen til at varetage og understøtte vores unikke skoleforms
interesser og sikre vores muligheder for lokalt i kommunerne, at kunne fortsætte vores mange forskellige indsatser for
at skabe dannelses- og udfoldelsesmuligheder for alle unge.
Mit fokus er en fortsat udvikling af Ungdomsskoleforeningen rolle som fælles fundament for medlemsskolerne med
vores mange forskellige virkeligheder mht. størrelse, opgaver samt organisatoriske placeringer. Dette gennem at
foreningen som vores repræsentant tæt på beslutningstagerne, kan varetage vores interesser samt løbende rådgive os
om de muligheder vores unikke lovgivning giver for at kunne bidrage til de forskellige lokale opgaver på ungeområdet.
Jeg genopstiller fordi jeg gerne fortsat vil bidrage til at understøtte dette med et fokus på endnu mere dialog og
medlemsinvolvering.
Samtidig vil jeg gerne sikre en fortsat udvikling af foreningens arbejde som igangsætter og facilitator af relevante
projekter, der taler ind i de aktuelle samfundsbehov og politiske dagsordener. Desuden vil mine mærkesager være
udviklingen af ungdomsskolens muligheder for at understøtte de unges demokratiske dannelse samt den fortsatte
udvikling af fritidspædagogikken.

Anbefalere:
•
•
•
•

Troels Wassard Lund – Brøndby Ungdomsskole
Per Nielsen – Ungfredensborg
Christoffer Søe – Dragør Ungdomsskole
Lasse Preisler – Roskilde Ungdomsskole

Kandidat til bestyrelsen
Rasmus Flemming Jensen,
ungdomsskoleinspektør UngAalborg

Baggrund
Tidligere selvstændig, skolelærer, skoleleder og 5 år som chef for UngAalborg

Særlige interesseområder/programærklæring
Jeg brænder for det gode ungeliv, både skole og fritiden og ser en gensidig afhængighed. Der er en stigende mistrivsel
bland unge både globalt og lokalt. Jeg tror det er vigtigt at have i baghovedet, at i og med dette er et landsdækkende
og tilmed vestligt stigende problem, lader det sig ikke løse udelukkende ved pædagogiske interventioner. Der er noget i
hele vores måde at leve på og være til på, som skaber en uhensigtsmæssig acceleration og som fratager alle deltagere
i samfundet mulighed for ro, resonans og tilvær. Stress er en folkesygdom i vesten og jeg tror at skolefravær og
mistrivsel bland unge har en tæt forbindelse til stress.
Desuden er der hele diskussionen om ‘præstationssamfundet’ som også har indflydelse på skolefravær - alt bliver gjort
til en konkurrence og alle skal helst lykkes som elite-udgaver. Jeg tror mange taber mening tidligt og erfarer at de lige
så godt kan stå af samfundet, fordi de på ingen måde har mulighed for at følge med. Vi har fået skabt et ‘one strike
and your out’ samfund som kun er for de få.
Mit kandidatur til bestyrelsen i Ungdomsskoleforeningen er fordret af disse problematikker. Jeg tror, at Ungdomsskolen
kan medvirke positivt til ændringer i skole og samfund og jeg vil som bestyrelsesmedlem påvirke tilgangen og
opfattelsen af gense tilgange til unge i skole og i fritiden.
Ungdomsskolelovgivningen giver os muligheder, som vi har en pligt til at udnytte.

