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STRATEGI 2022-2028

En ny strategisk retning for Ungdomsskoleforeningen

organiseringen og samarbejdet skal være omkring
Ungdomsskoleforeningens arbejde.

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.

Her nævnes tre nøglekomptencer, som bør prioriteres og
udvikles.
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.

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.

Vi glæder os til at arbejde med strategien sammen med
jer de næste seks år.

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

God læselyst!

Tre områder
Strategien er bygget op omkring tre områder:
1. en strategisk fortælling
2. hovedopgaver
3. organisering og samarbejde

På vegne af bestyrelsen,
Lars Buchholt Kristensen
Formand for Ungdomsskoleforeningen

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.
Dernæst er der hovedopgaver og indsatsområder.
Ungdomsskoleforeningen har fire hovedopgaver, som
hver især spiller sammen med den kæde af opgaver, vi
har som forening. Hovedopgaverne spænder fra praktisk
understøttelse til politisk interessevaretagelse.
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

3

4

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 miljøer 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
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.

Lokale erfaringer

Strategier for
modeller og
læringsmiljøer

Samspil med
vidensmiljøer

Politikker,
rammer og
handlemuligheder

Hovedopgave 1:
Udvikle og forny praksis
Hovedopgave 3:
Udvikle skoleformens
tænkning,
vidensgrundlag
og strategier

Hovedopgave 4:
Interessevaretagelse

Hovedopgave 2:
Praktisk understøttelse af
medlemsskolerne

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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