
Referat fra bestyrelsesmøde i Ungdomsskoleforeningen den 21. september 2022, 

Middelfart 

Deltagere: Carsten Djursaa, Hanne Tjessem, Hans Mosegaard, Lars Buchholt Kristensen, Mikkel Villadsen, 

Rasmus Flemming Jensen, Ejnar Bo Pedersen, Linette Brund Jørgensen (referent)  

 

Afbud fra Peter Bjørn 

Pkt. 1 Meddelelser  

Ingen 

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

Bestyrelsen drøftede principper for referat fra bestyrelsesmøder.  

Dagsorden og sagsfremstilling, skal være så fyldestgørende som muligt. Dagsorden og sagsfremstilling kan i 

muligt og hensigtsmæssigt omfang (kortfattet) skrives ind i konklusionen under de respektive punkter i 

referatet. Referat har karakter af beslutningsreferat inklusiv vigtige pointer eller nye idéer, der arbejdes 

videre med.  

Dagsorden for bestyrelsesmødet godkendt af bestyrelsen.  

Pkt. 3 Udfoldelse af Strategi 2022-28 

Dagsordenspunktet ”Udfoldelse af Strategi 2022-28” skal fremover indgå som et fast punkt på dagsordenen 

for bestyrelsesmøder i Ungdomsskoleforeningen.  

• Evaluering af Kick Off 

Meget positivt og værdifuldt oplæg fra Olav Hesseldahl med stort engagement og aktivitet fra 

deltagerne på Kick Off.  

 

Godt engagement fra deltagerne i arbejdsgrupperne. Drøftelser i nogle af grupperne havde 

karakter af introduktion og idéudvikling på forskellige niveauer. Positivt med forskellige 

perspektiver i kraft af forskelligheden blandt arbejdsgruppens medlemmer.  

 

Arbejdsgrupperne har fortsat brug for at definere, hvad formål, målgruppe, arbejdsgang og opgave 

er i arbejdsgrupperne.  

 

Viden og inspiration fra arbejdsgrupperne kan indgå i øvrigt arbejde i sekretariatet, der 

understøtter arbejdet i arbejdsgrupperne.  

 

Bestyrelsen drøftede graden af sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne skal 

have en høj prioritet og skal være en integreret del af sekretariatets arbejde.  

 

Ønske fra arbejdsgrupperne om mødegange på tværs af arbejdsgrupperne.  

 

Noter og referater fra møder i arbejdsgrupperne sendes af arbejdsgruppeformændene til 

kommunikationsansvarlig Linette Jørgensen fra Ungdomsskoleforeningens sekretariat med henblik 

på at reservere foreningens fælles kalender, så aktiviteter ikke planlægges ind over 



arbejdsgruppens møder.  

 

Arbejdsgrupper og deltagende skoler offentliggøres på Ungdomsskoleforeningens hjemmeside med 

opfordring til, at medlemmer fortsat kan tilmelde sig arbejdsgrupperne.  

 

Opmærksomhed på, at udbredelsen af Ungdomsskoleforeningens eksisterende arbejde og 

produkter kan give værdi til medarbejdere i ungdomsskolerne.  

 

• Perspektiver på indsatsområder og produkter  

• Next step 

• Særligt fokus på praksislæring (årets indsats + driftslign. tilskud) 

Ungdomsskolestatistikken er en stor del af bidraget ind i driftslign. tilskud.  

Praksislæring er et fagligt fokuspunkt for Ungdomsskoleforeningen for året. Herunder er også 

temaet for Ungdomsskoleforeningens Efterårskonference, som i år er praksisfaglighed. 

Ungdomsskoleforeningen har forpligtet sig på følgende leverancer om praksisfaglighed jf. 

driftstilskud: 2-3 webinarer, 2-3 podcasts, et temanummer i Ungdomsskoleforeningens 

medlemsblad  

Pkt. 4 Samarbejde med Ungdomsringen  

Formanden gav status på Ungdomsskoleforeningens samarbejde med Ungdomsringen. Formanden 

orienterede om, at der mellem Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen har været indgået dialog om 

muligheden for yderligere samarbejde.  

 

Bestyrelsen drøftede muligheder og begrænsninger for yderligere samarbejde med Ungdomsringen.  

 

Derudover drøftede bestyrelsen udfordringen i den økonomiske faktor jf. at ungdomsskoler betaler 

kontingent både hos Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen. Kommunernes økonomi bevirker, at 

ungdomsskoler kan se sig nødsaget til at prioritere medlemskab i de to foreninger.  

Bestyrelsen besluttede, at Ungdomsskoleforeningens sekretariat undersøger, om foreningen kan tilbyde 

bistand med forsikring og betaling af KODA-afgifter.  

 

Formanden konkluderede, at det fortsat er væsentligt med et godt og konstruktivt samarbejde med 

Ungdomsringen, som Ungdomsskoleforeningen anser som en god og vigtig samarbejdspartner. Dog er 

Ungdomsskoleforeningens medlemmers udbytte og behov den væsentligste prioritet for 

Ungdomsskoleforeningen.  

Pkt. 5 Early Warning – Feedback fra bestyrelse til sekretariatet på kommunale, politiske tiltag og andre 

aktuelle tendenser  

• I Vejle er der en oplevelse af, at ungdomsskolen i højere grad forventes at agere som folkeskolen.  

 

• Mikkel Villadsen delte inspiration fra Randers Ungdomsskole, der har et partnerskab med 

fodboldklubben Randers F.C. om at få flere unge i fritidsjob. Som samfund spares der over 7 kr. pr. 

krone investeret i unge mennesker, der kommer i fritidsjob. Mikkel Villadsen perspektiverede til, at 

flere kommuner oplever store stigninger på specialskolebudgetterne. Her kan ungdomsskoler spille 

ind i mellemformer og de unge, der står på kanten mellem det almene skoletilbud og 



specialskoletilbud ved at hjælpe dem fx med fritidsjob.  

 

• I Høje-Taastrup kommune lægges der op til, at ungdomsskolen får ansvaret for hjemtagne elever.  

 

Opmærksomhed på, om ungdomsskoler kan hjælpe folkeskolerne med timeløse fag og uddannelse 

og job.  

 

• Formanden orienterede om vigtigheden i, at ungdomsskolernes dagsorden stadig fremmes i takt 

med, at de store velfærdsområder er presset økonomisk. Formanden har prioriteret fokus på at 

tale ind i fritidsdagsordenen i det politiske landskab.  

 

• Rasmus Flemming Jensen orienterede om gode erfaringer med partnerskaber med fx folkeskolen 

med fælles kompetenceudvikling og dermed mere forebyggende arbejde end indsatsarbejde. 

Ungdomsskolen i Aalborg er en del af kompetenceløft for 12 skoler. Skolerne betaler ikke noget 

udover timer til lærere.  

 

• Formanden orienterede om et møde med KL om 10. klasse, Coop Crew, ungdomsskolens 

heltidsundervisning og behovet for at medtage 7. klasse i heltidsundervisningen på dagsordenen, 

samt Reformkommissionen.  

 

KL var positive overfor at belyse behovet for at medtage elever fra 7. klasse i ungdomsskolens 

heltidsundervisning.  

 

KL har på 10. klasseområdet fokus på, at 10. klasse skal være starten på en ungdomsuddannelse i 

modsætning til afslutningen på folkeskolen. Ungdomsskoleforeningen forholder sig åbent til 

eventuelt lovgivningsudspil fra KL. Ungdomsskoleforeningen har overfor KL pointeret vigtigheden 

af, at alle unge kan få et godt 10. klassetilbud.  

 

Reformkommissionen har været meget optaget af civilsamfundet og inddragelsen heraf. 

Civilsamfundet indbefatter for Reformkommissionen også arbejdsmarkedet, herunder fritidsjob. 

Ungdomsskoleforeningen ønsker at bidrage til Reformkommissionens drøftelser også på dette 

område.  

 

• Udgiftsstop i kommuner – og måder at imødekomme dette på? 

Ungdomsskoleforeningen har åbnet op for, at ungdomsskoleforeningens medlemmer kan udskyde 

betaling for foreningens arrangementer til 2023 pga. udgiftsstop i kommuner.  

 

Bestyrelsen tog tiltaget til efterretning.  

Pkt. 6 Nyt fra foreningen og sekretariatet  

• Efterårskonference, sekretær- og knallertkursus 

Ejnar Bo Pedersen orienterede om, at der på nuværende tidspunkt er cirka 50 tilmeldte 

Efterårskonferencen. Prisen på Efterårskonferencen blev drøftet på baggrund af tilbagemeldinger 

fra medlemmer om oplevelsen af en høj pris. Sekretariatet tog orienteringen til efterretning og 

undersøger fremadrettet, om udgifterne til Efterårskonferencen kan mindskes.  

 



Der er i sekretariatet opmærksomhed på at forny sekretærkurset til fortsat at opfylde 

medlemmernes behov. Årets sekretariatskursus har modtaget lidt færre tilmeldinger. Årsagen kan 

muligvis også findes i udgiftsstop i kommunerne.  

 

Knallertkursus er fortsat populært. Dog kan der være ønske fra medlemmerne om hyppigere 

kurser. Ejnar Bo Pedersen oplyste, at kurset er dyrt at afholde og derfor er det ikke muligt at holde 

hyppigere kurser.  

  

• Status på projekterne 

UngScience nærmer sig sin afslutning. Projektet afholdt en vellykket afslutningskonference. I 

forlængelse af projektet udvikles en digital læringsplatform til videndeling m.v. blandt foreningens 

medlemmer.  

 

Madprojektet nærmer sig en færdig pitch, der skal sendes til fonde.  

 

• Pipeline – arbejde med EUD Social – Work’n’Fun 

3-5 ungdomsskoler og 3-5 erhvervsskoler bliver en del af projektets pilotprojekt. 

Projektansøgningen er under proces og har deadline for ansøgningsfrist primo oktober.  

 

• Dialog med Per B. 

Per B. efterspurgte input til Reformkommissionens arbejde. Sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen og 

formand Lars Buchholt Kristensen indkaldte til online møde med udvalgte ungdomsskoleledere. 

Mødet var meget givtigt og positivt med fleksibilitet og gode input fra lederne, som sekretariatet 

kunne videregive til Reformkommissionen.   

 

• Indlæg i A4-uddannelse  

På opfordring fra A4 Uddannelse bidrog formand Lars Buchholt Kristensen med et debatindlæg om 

FGU.  

 

• Status på personalesituationen (mdtl. orientering) 

Ejnar Bo Pedersen orienterede om den aktuelle status på personalesituationen.  

 

Bestyrelsen drøftede afrapportering på foreningens regnskab. Herunder blev der opfordret til en 

fremtidig drøftelse af, om eller i hvilket tilfælde foreningen vælger at sælge eventuelle 

investeringer. Drøftelsen fortsætter på bestyrelsesmødet den 2. november 2022.  

Bestyrelsen tog ovenstående punkter til efterretning. 

Pk7. 7 Evt.  

• Punkt på kommende møde: Fritidspædagogik/fritidsdidaktik samt ungdomsskolernes positionering i 

forhold til folkeskolen. Hvad ønsker bestyrelsen? Oplæg udefra? Andet?  

Bestyrelsen drøftede ønsker for behandling af punktet på kommende møde. Trine Ankerstjerne 

blev nævnt som en mulighed. Derudover blev det foreslået, at bestyrelsen i samarbejde med andre 

bidrog til at skabe en mere konkret definition af fritidspædagogik og fritidsdidaktik på 

ungdomsskoleområdet. Der blev også præsenteret forslag til, at ungdomsskolerne kunne 

samarbejde med seminarer omkring fritidsjob til pædagoger i ungdomsskolens klubber. Der blev 



præsenteret en opmærksomhed på, at dette er et felt, hvor der mangler både faglig og praktisk 

viden.  

 

Bestyrelsen ønskede oplæg fra fagpersoner eller videnspersoner på området på næstkommende 

møde. Bestyrelsen prioriterede vigtigheden i at sætte fokus på både fritidspædagogik og 

fritidsdidaktik.  

 

Forslag til oplægsholdere: Lea Skov, Trine Ankerstjerne, Brian Larsen fra Ishøj Ungdomsskole.  

 

• Evaluering af mødet/seminaret  

 

• Næstkommende bestyrelsesmøde den 2. november foreslås at afholdes i København i forlængelse 

af Efterårskonferencen. Sekretariatet går tilbage og undersøger, om det kan lade sig gøre.  

 

 


