
 

 

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 13. juni 2022, Tårnby. 
 
Deltagere:  Carsten Djursaa, Mikkel Holst Villadsen (online), Hans Mosegaard, Lars 

Buchholt Kristensen, Hanne Tjessem, Peter Bjørn, Rasmus Flemming Jensen, Ejnar Bo 

Pedersen, samt Linette Brund Jørgensen (referent).  

 

Referat:  
 

Ad 1 Meddelelser  
Ejnar Bo Pedersen præsenterede kommunikationsansvarlig Linette Brund Jørgensen 

som fremtidig deltager på bestyrelsesmøderne. 
 

Peter Bjørn opfordrede til en fremtidig drøftelse af begreberne fritidspædagogik og 
fritidsdidaktik. Peter Bjørn påpegede, at begrebet fritidsdidaktik i højere grad en 

begrebet fritidspædagogik, understreger forskellen på, hvad ungdomsskolerne laver i 
forhold til klubber og det øvrige pædagogisk område.  

 

Ejnar Bo Pedersen og Lars Buchholt Kristensen kvitterede positivt for opfordringen.  
 

Hans Mosegaard spurgte ind til, om der kan være et behov for en drøftelse af, hvor 
ungdomsskolerne skal positionere sig i forhold til folkeskolen? Hans Mosegaard 

oplever, at når der bliver kørt partnerskaber ude på folkeskolerne, er elever og 
forældre ikke klar over, at det er ungdomsskolerne, der løfter opgaven. Hans 

Mosegaard synes, at det er en dialog værd.  
 

Lars Buchholt Kristensen kvitterede for spørgsmålet og anbefalede at tage en 
drøftelse på næste bestyrelsesmøde om fritidspædagogik/fritidsdidaktik samt 

ungdomsskolernes positionering i forhold til folkeskolen.  
 

Ejnar Bo Pedersen pointerede et behov for yderligere uddybning, påklædning og 
input, hvis der skal laves en drøftelse i bestyrelsen.  

 

Ad 2 Godkendelse af dagsorden – og evt. kommentarer til referatet fra 
seneste møde 

Peter Bjørn foreslog at bytte om på punkt 3 og punkt 4. Hanne Tjessem pointerede, 
at arbejdsgrupperne præsenteres først i punkt 3. Peter Bjørn var derefter enig i at 

beholde punkternes rækkefølge.  
 

Ad 3 Igangsættelse af Strategi 2022-2028 
Ejnar Bo Pedersen præsenterede indstillingen til igangsættelse af Strategi 2022-2028.   

Ejnar Bo Pedersen pointerede, at kommissorierne ikke skal godkendes, da 
arbejdsgrupperne selv skal have indflydelse på de endelige kommissorier.  

 
 

Signaler fra landsmødet 
Mikkel Villadsen oplevede ikke de store overraskelser i refleksionsarkene fra 

landsmødet.  

 
Hanne Tjessem oplevede stort fokus i hendes gruppe på landsmødet på, at der i 

forvejen laves rigeligt for udsatte unge.  



 
Carsten Djursaa pointerede, at det kan være svært at tyde nogle refleksionspunkter. 

Måske skulle spørgsmålene være stillet mere præcise, hvis man ønskede mere 
præcise svar.  

 
Peter Bjørn opfordrede til en opmærksomhed på, at Ungdomsskoleforeningen ikke 

kun er en lederforening. Fokus på at være eksplicitte på målsætningen i, at 
arbejdsgrupperne er bredt sammensatte på tværs af medarbejdergrupper. Derudover 

opfordrede Peter Bjørn til opmærksomhed på geografiske afstande, og at 
arbejdsgrupperne skal give værdi for deltagerne.  

 
Lars Buchholt Kristensen og Ejnar Bo Pedersen kvitterede for synspunktet og 

opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne opfordrer de forskellige LU-kredse til bred 
deltagelse.  

 

Hans Mosegaard ønskede at vide, om vi kunne være sikre på, at vi fulgte rigtigt op på 
signalerne fra landsmødet. Hanne Tjessem pointerede, at input bruges aktivt i 

bestyrelsens arbejde. Peter Bjørn supplerede, at bestyrelsen/sekretariatet 
fremadrettet kunne have opmærksomhed på, hvordan man ønsker at bruge input fra 

medlemmerne. Lars Buchholt Kristensen pointerede, at der har været stor velvillighed 
fra bestyrelsen/sekretariatet til at modtage input fra medlemmer – også efterfølgende 

de rammesatte muligheder. Rasmus Flemming Jensen foreslog, at der kommunikeres 
til medlemmer, hvordan den videre proces efter landsmødet bliver i forhold til 

strategiarbejdet. Lars Buchholt Kristensen kvitterede for forslaget og konkluderede, at 
det ville være en god idé at kommunikere om den videre proces.  

 
Etablering af arbejdsgrupper 

Ejnar Bo Pedersen præsenterede arbejdsgrupperne kort.  
 

Mikkel Villadsen pointerede, at det er vigtigt at tage højde for geografiske afstande og 

dermed udfordringer i arbejdet med arbejdsgrupper. Peter Bjørn opfordrede til 
opmærksomhed på den økonomiske faktor i at sende en lærer/underviser til 

arbejdsgrupper. Lederne repræsenterer ungdomsskolerne og er derfor ofte dem, der 
deltager i lignende. Ejnar Bo Pedersen pointerede, at det på forhånd havde været 

tydeligt, at det ville koste ressourcer at gøre arbejdsgrupperne til en succes. 
Inddragelse af flere medarbejdere og andre ansatte kunne være en måde at tilføre 

ressourcer og input. Lars Buchholt Kristensen understreger, at det er vigtigt, at der er 
fokus på, om der er nogle nuancer, der ikke afdækkes ved kun at inddrage ledere. 

Vigtigt, at der er kommunikativt fokus på, at arbejdsgrupperne er for alle.   
 

Peter Bjørn kommenterede, at teksten til arbejdsgruppen Mangfoldighed og 
Fællesskaber fokuserer for meget på udsatte unge. Bør i højere grad handle om, 

hvordan der skabes fællesskaber på tværs af forskellige grupper af unge. Foreslår at 
tilføje yderligere tekst, så der ikke er så stort fokus på udsatte unge. Hanne Tjessem 

var enig i Peter Bjørns udsagn. Ejnar Bo Pedersen pointerede, at teksten til 

arbejdsgruppen tager udgangspunkt i teksten i strategien. Lars Buchholt Kristensen 
konkluderede, at arbejdsgrupperne har rum til at præcisere og udfolde teksten 

yderligere.  
 

Hanne Tjessem ønskede at vide, om processen med arbejdsgruppen om data 
påbegyndes i samme ombæring. Ejnar Bo Pedersen forklarede, at der afventes 

yderligere afklaring fra ministeriet på rammer og økonomi, hvis statistik og 



datagrundlag skal løftes. Derudover er det vigtigt at have en dialog med KL, da KL 
også har interesse i data på området.  

 
 

Evt. Kick Off og andre first steps? 
Hanne Tjessem pointerede, at den foreslåede dato til Kick Off og bestyrelsesseminar 

kunne være en udfordring for deltagelse. Lars Buchholt Kristensen kvitterede og 
indstillede til, at datoen besluttes under Eventuelt.  

 
 

Ad 4 Bestyrelsen konstituerer sig  
Lars Buchholt Kristensen introducerede til bestyrelsen og arbejdet i bestyrelsen. Ejnar 

Bo Pedersen introducerede til sekretariatets bidrag og rolle til bestyrelsesmøder og 
dagsordener m.m.  

 

Herefter var der præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmer. 
 

Valg af næstformand 
I drøftelsen forud for valget af næstformand blev næstformandens rolle i fremtiden 

drøftet, herunder næstformandens mulighed for evt. at aflaste arbejdsbyrden for 
formanden, når det giver mening.   

 
Derudover blev det også drøftet, hvordan formandens rolle er i forhold til at opbygge 

relationer i arbejdet med repræsentation og interessevaretagelse, og det blev 
konkluderet, at det er vigtigt, at formanden er ansigtet udadtil på disse områder.  

 
Slutteligt blev muligheden for to næstformænd drøftet, men bestyrelsen 

konkluderede, at der i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse ikke er behov for mere 
end én næstformand i formandskabet.   

 

Mikkel Villadsen valgtes enstemmigt som næstformand.  
 

Valg af kasserer  
Lars Buchholt Kristensen informerede om kassererposten.  

Mikkel Villadsen berettede om sin oplevelse med kassererposten.  
 

Mikkel Villadsen meldte sig som kandidat til kassererposten. 
 

Mikkel Villadsen blev valgt enstemmigt som kasserer.  
 

Valg af tovholdere til arbejdsgrupper 
 

Hanne Tjessem blev valgt som formand for arbejdsgruppen om Mangfoldighed og 
fællesskaber.   

 

Carsten Djursaa blev valgt som formand for arbejdsgruppen om Demokratisk kultur 
og medborgerskab.  

 
Rasmus Flemming Jensen blev valgt som formand for arbejdsgruppen om 

Praksisfaglige dannelsesmiljøer.  
 



Forretningsorden  
Ingen kommentarer til forretningsordenen. Forretningsordenen vedtages og 

underskrives 
 

Mødeplan frem til landsmødet 2023 
Bestyrelsesmøde d. 22. marts 2023 ændres til 23. marts 2023. 

Mødeplan godkendes. Kalenderdatoer sendes ud til bestyrelsesmedlemmer.  
 

Ad 5 Evaluering af Landsmøde   
Sekretariatet ønskede feedback fra bestyrelsen til deltagerbetaling på landsmødet, 

arrangementets indhold og formatet med gruppearbejde.  
 

Hanne Tjessem tror ikke, at deltagerbetaling har betydning for deltagelse. Mikkel 
Villadsen istemmer.    

 

Mikkel Villadsen oplevede god feedback fra medlemmerne på punktet om strategien 
samt god feedback på gruppearbejde. Mikkel Villadsen opfordrede til at overveje, 

hvad der kunne placeres af fagligt indhold i stedet for strategien på det kommende 
landsmøde. Der var enighed i bestyrelsen om, at et fagligt oplæg kunne være en god 

idé.  
   

Rasmus Flemming Jensen var førstegangsdeltagende og syntes, at landsmødet var 
godt.   

 
Hanne Tjessem pointerede, at en opmærksomhed på kommunikation omkring 

afgående bestyrelsesmedlemmer m.v. på landsmødet kunne være en god idé.  
  

Ad 6 Økonomi – Budgetopfølgning 2022  
Det blev aftalt, at økonomien drøftes videre og i dybden på et senere 

bestyrelsesmøde, hvor Økonomi- og administrationsansvarlig fra sekretariatet kan 

deltage.   
 

Ad 7 Early Warning – feedback fra bestyrelse til sekretariatet på kommunale, 
politiske tiltag og andre aktuelle tendenser  

Ejnar Bo Pedersen orienterede om den kommende efterårskonference om 
praksisfaglighed og praksislæring.  

 
De ukrainske flygtninge fylder hos flere, bl.a. i Odense, Aalborg og Silkeborg.  

 
Økonomi og sparetiltag fylder hos flere, bl.a. i Aalborg, Tårnby, Høje-Taastrup og 

Silkeborg. Lars Buchholt Kristensen understreger vigtigheden i fortsat at italesætte, 
at selvom kommunernes økonomi er under pres, skal ungdommen fortsat prioriteres. 

 
Opmærksomhed på 10. klasse fylder – både nationalt med udmeldinger fra KL og 

kommende anbefalinger fra Reformkommissionen. Men også flere ungdomsskoler 

oplever at blive større aktører på 10. klasseområdet.  
 

Hanne Tjessem spurgte, om sekretariatet har kigget på Trygfonden i forhold til 
funding af projekter. Peter Bjørn supplerede, at Trygfonden hænger godt sammen 

med vandsportsaktiviteter i ungdomsskolerne. 
 

Hans Mosegaard oplyste om en 360 graders analyse af klubområdet i Vejle 



Kommune. Resultaterne af analyse medfører med stor sandsynlighed en 
omorganisering af klubtilbud i Vejle.  

 
 

Ad 8 Nyt fra foreningen og sekretariat 
Orientering om, at Hanne Kirk er sygemeldt august måned ud. Coop Crew kører dog 

fortsat. Cecilie Lehn er kommet tilbage fra barsel.  
   

 
Ad 9 Evt. 

 

 


