
Referat – Bestyrelsesmøde i Ungdomsskoleforeningen d.  10. maj 2022, 
Sekretariatet, Odense 
 
Deltagere:  Carsten Djusaa, Mikkel Holst Villadsen, Hans Mosegaard, Lars Buchholt Kristensen, Hanne 
Tjessem, Peter Bjørn, Pernille Reffstrup, Ejnar Bo Pedersen, samt Mads Søndergaard Thomsen 
(referent). Søren Hanmann Larsen deltog under pkt. 3 Landsmøde.  
 
 
Ad 1.  Meddelelser  
Ejnar orienterede kort om personalesituationen i sekretariatet. Huset er blevet ramt af en 
sygemelding og en medarbejder har opsagt sin stilling. Der uddybes under punkt 6.  
 
Lars Buchholt Kristensen og Ejnar Bo Pedersen orienterede om foretrædet for Folketingets Børne- 
og Undervisningsudvalg i slutningen af april. Udgangspunktet var en drøftelse af situationen i 
Ukraine og hvordan de børn og unge derfra kan hjælpes gennem ungdomsskolens tilbud. Vores 
tilgang er at de ukrainske børn og unge skal have præcis de samme tilbud som danske unge. 
 
Lars Buchholt Kristensen orienterede om første møde i Børne- og Undervisningsministeriets 
”Sammen om fritiden” hvor vi er repræsenteret. Det var et positivt første møde hvor også 
ungdomsskolernes vigtige rolle stod centralt i drøftelserne.  
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  
Der var ingen kommentarer til referatet.  
 
Ad 3. Landsmøde 2022 
Ejnar Bo Pedersen gennemgik forløbet af landsmødet og bestyrelsesmedlemmernes roller. 
 
Landsmødet 2023 afholdes 9. maj.  
 
Ad 4. Foreningens bankforretninger 
Bestyrelsen drøftede placeringen af Ungdomsskoleforeningens midler, jf. revisionsprotokollatet.  
 
Bestyrelsen besluttede at foreningens midler fortsat samles i Danske Bank.  
 
Ad 5. Early Warning 
Et team af medarbejdere fra Høje Taastrup Ungdomsskole er nomineret til Politikens 
Underviserpris – herunder det tidligere bestyrelsesmedlem Per Vafai-Blom. 
 
Peter Bjørn lagde op til en drøftelse af begrebet ”fritidspædagogik”, der på nogle områder kan 
blive for snævert for ungdomsskolens virke. Her skal man også kunne rumme 
”ungdomspædagogik” eller ”fritidsdidaktik”.  
 



Mikkel Villadsen deltager i et møde i Fredericia for at fortælle om Ungdomsskoleforeningens 
erfaringer med Coop Crew. 
 
Ad 6. Nyt fra foreningen og sekretariat 
Bestyrelsen drøftede foreningens situation i lyset af opsigelsen fra Mads og Hannes fortsatte 
sygdom. I den sammenhæng var der en forståelse for, at situationen kræver opmærksomhed, og 
at der er brug for bestyrelsens opbakning til ekstraordinær hjælp og bistand for at foreningen kan 
realisere sine mål, som formuleret i den nye strategi 
 
Ad 7. Evt. 
Intet. 
 
 
 
 
 


