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Pkt. 1 Meddelelser (orientering) 

Mikkel Villadsen berettede om, at Kolding Ungdomsskole har lavet en ny samarbejdsaftale i lager og 
logistikbranchen med BC Catering afledt af Coop Crew. Efter første forløb har BC Catering ansat 75 % af 
deltagerne. Finansiering via fritidsundervisning. Afholder på nuværende tidspunkt et hold om året. Mikkel 
Villadsen sender video til sekretariatet til videreformidling blandt bestyrelsen til inspiration.  

Mikkel Villadsen berettede om, at ungdomsskolen i Kolding har klubber for 4.-6. klasse, som skal holde 
åbent om eftermiddagen. Efter folkeskolereformen blev klubtilbuddet reduceret på grund af udvidet 
skoletid i folkeskolen. Nu bliver skoleskemaet reduceret i folkeskolen og dermed skal ungdomsskolen i 
Kolding udvide åbningstiden for klubberne – dog uden yderligere økonomisk finansiering.  

Lars Buchholt Kristensen supplerede, at det er en opmærksomhed både i KL og LU.  

Ejnar Bo Pedersen berettede om processen for at undersøge forsikringsmuligheder og Kodan. Processen er 
i gang og der afholdes snarest møde herom.  

Formanden konkluderede, at der ikke var flere meddelelser.  

 

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden – og evt. kommentarer til referatet fra seneste møde 
(orientering/drøftelse) 

Ingen kommentarer til dagsorden. Referat godkendt.  

 

Pkt. 3 Økonomi 

1. Budgetopfølgning 2022 

Underskud på 340.000 kr. – det tal kan ændre sig, når årsregnskabet for Ungdomsskoleforeningen ligger på 
plads. Det endelige årsregnskab for UngScience udskydes også til årsregnskabet for foreningen. Har ingen 
konsekvenser for Ungdomsskoleforeningens likvide midler. Villum Fonden har nikket til, at det endelige 
regnskab for projektet først falder sammen med foreningens årsregnskab.  
 
De økonomiske udfordringer var forventede. Det mærkes også, at mange ungdomsskoler er presset på 
økonomien.  

Sekretærkursus og Efterårskonferencen har ikke haft de forventede antal deltagere. Knallertkursus har haft 
flere deltagere end forventet.  

Ungdomsskoleforeningens værdipapirer er faldet i værdi.  



Kontingent er fremskrevet med 2 %, men inflationen har påvirket højere udgifter på flere poster for 
Ungdomsskoleforeningen.  

Større omkostninger til bestyrelsesmøder, forplejning og transport som følge af flere fysiske møder efter 
2020/2021, hvor flere møder blev afholdt online.  

Formanden takkede Christina Bremholm for fremstilling af Budget 2022.  
 
 
2. Budget 2023 

 
To budgetter er fremsendt bestyrelsen på forhånd. Det endelige budget for 2023 afhænger af, hvorvidt 
foreningen bliver bevilliget midler fra A.P. Møller Fonden til projektet EUD Social. I projektansøgningens 
budget er der afsat midler til fx kommunikation og evaluering, som løses internt i Ungdomsskoleforeningen 
og derved har væsentlig betydning for foreningens økonomi.  

Budget 2023 har reduceret forventninger til antal arrangementer.  

Formanden konkluderede, at bestyrelsen ikke behøver at tage de to budgetter til efterretning førend 
bevillingen fra A.P. Møller er afklaret.  

Mikkel Villadsen foreslog, at der afholdes ekstraordinært møde i bestyrelsen, såfremt bevillingen ikke bliver 
givet. Bestyrelsen var enige i, at temaet på førstkommende bestyrelsesmøde i januar 2023 bør være budget 
2023, såfremt bevillingen ikke bliver givet – med henblik på at diskutere mulige økonomiske løsninger.  

Ejnar Bo Pedersen supplerede med, at foreningen generelt har forberedt økonomiske foranstaltninger til 
økonomiske krisesituationer. Hans Mosegaard supplerede, at sådanne foranstaltninger eller en plan b skal 
fremsættes for bestyrelsen og foreningens medlemmer, hvis det bliver nødvendigt.  

Christina Bremholm supplerede, at der er andre projekter i støbeskeen, som ikke er medtaget i 
budgetterne. Hertil supplerede Ejnar Bo Pedersen, at foreningen er opmærksom på, at innovation bruges af 
foreningen som et værktøj til den økonomiske udvikling i foreningen.  

Formanden kvitterede for Christina Bremholms gode arbejde med økonomi og budgetter.  

Christina Bremholm foreslog, at budget 2023 godkendes og underskrives på førstkommende møde i januar 
2023.  

 

3. Prioriteringer til driftslign. tilskud 2023 

Mikkel Villadsen foreslog unges trivsel og positive fællesskaber som aktuelt emne. Derudover kunne unge 
og kultur være et emne – inspireret af Helsingør Ungdomsskole, der har et kulturprojekt for unge 
aktivitetsparate unge. Ydermere foreslog Mikkel Villadsen aktiv fritid som emne i tilknytning til 
breddeidrætten.  

Ejnar Bo Pedersen supplerede, at foreningen tidligere har arbejdet med unges ensomhed på idéplan, som 
evt. kunne udvikles yderligere.  

Ejnar Bo Pedersen foreslog også klima som et muligt tema.  



Mikkel Villadsen fremhævede også den nye skoleaftale, hvor ordblinde og boglige talentfulde unge er i 
fokus.  

Lars Buchholt foreslog også et fokus på sprog herunder fremmedsprog som en generel udfordring på 
ungdomsuddannelserne, som ungdomsskolen evt. kunne understøtte.  

Formanden takkede for indsparkene.  

 

Pkt. 4 Strategi 2022-28 

Status fra de tre arbejdsgrupper (orientering) 

1. Mangfoldighed og fællesskaber 
Møde 16. november i Viborg, hvor fem arbejdsgruppemedlemmer holder oplæg om målgruppen 
med henblik på at få defineret målgruppen mere specifikt. Dertil er det formålet, at arbejdsgruppen 
skal komme produktformater nærmere.  

2. Demokratisk kultur og medborgerskab 
Første møde 8. november i Odense. Formålet med mødet er at definere arbejdsområdet tydeligere 
og afgøre, om der evt. kunne være afledte ad hoc grupper i arbejdsgruppen.  

3. Praksisfaglige dannelsesmiljøer  
Møderække er sat. Første møde d. 19. januar 2023. Arbejdsgruppen har stadig behov for at 
definere retningen for arbejdet endnu nærmere.  

Mikkel Villadsen pointerede, at processen for arbejdsgrupperne bør overvejes fremadrettet. Fordelen er, at 
større viden om at arbejde med processer kan give større struktur og retning. Mikkel Villadsen foreslog, at 
arbejdsgrupperne bør understøttes i proces. Bestyrelsen var enig heri.  

Hanne Tjessem foreslog, at arbejdsgrupperne får nogle milepæle, de skal arbejde efter – fx afrapportering 
og præsentation af produkter på landsmødet. Dertil bør bestyrelsesmøderne også anvendes som milepæle 
til at sikre retningen og processen for arbejdsgrupperne.  

Mikkel Villadsen opfordrede til, at arbejdsgrupperne arbejder med data og undersøgelser, der kan 
understøtte arbejdsgruppens arbejde.  

Formanden takkede for orienteringen om arbejdsgrupperne.  
 

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

Grejbanker  

Ejnar Bo Pedersen rapporterede om status på grejbanker. To møder er afholdt med eksterne parter om 
grejbanker. Der er ikke samme aktivitet omkring grejbanker som tidligere. Ungdomsringen, DGI, Dragør 
Ungdomsskole og Friluftsrådet har inviteret til dialog. Ungdomsskoleforeningen vil gerne understøtte og 
være en del af grejbankerne, men har ikke ressourcer til at gå forrest. Formanden takkede for orienteringen 
og konkluderede, at der afrapporteres igen på næstkommende bestyrelsesmøde.  

Reformkommissionen barslet forventet i december – næste møde januar (orientering og debat) 



Ejnar Bo Pedersen berettede om status på arbejdet i Reformkommissionen. Forsinkelse på næstkommende 
rapport. Intet nyt i øjeblikket.  

Høje-Taastrup  

Fritidsnetværksmøde, som var godt besøgt. 

Midtvejsevaluering af online ungdomsskole, som kører med mange ungdomsskoler. Formen er ikke på vej 
ned efter corona, tværtimod er interessen og deltagelsen stigende.   

Kolding 

Sidste år deltog Kolding Ungdomsskole i en arbejdsgruppe om at lave SSP læsevejledning til folkeskoler i 
Kolding. Afledt heraf var der dialog om partnerskab mellem folkeskole og ungdomsskoler. Folkeskolerne 
beretter, at de ikke lykkes i forhold til timeløse fag og forebyggende aktiviteter i forhold til SSP. 
Opmærksomhed på, om Ungdomsskoleforeningen kan indgå i dialog med Skolelederforeningen eller andre 
om at understøtte disse områder.  

Vejle  

Ingen meddelelser.  

Odense 

Ingen meddelelser.  

Silkeborg 

Ingen meddelelser.  

 

Pkt. 6 Nyt fra foreningen og sekretariatet  

1. Knallert: dialog med Færdselsstyrelsen og digitale teoriprøver og undersøgelse af kursusbehov  

I proces.  

2. Craftivsm-festival  

Afholdes i april 2023. Proces i gang om program m.v.  

3. Dialog med Landsforeningen af 10. klasser  

Landsforeningen af 10. klasser har forespurgt, om Ungdomsskoleforeningen kan understøtte foreningens 
administration, medlemshåndtering, samt hjemmeside. Foreningen fortsætter dialogen med 
Landsforeningen af 10. klasser.  

4. Mail til Jakob Ellemann Jensen 

På baggrund af en artikel i Skolemonitor om mistrivsel blandt unge og udtalelser fra Jakob Ellemann Jensen 
om fritidsjob som værktøj, har Lars Buchholt Kristensen skrevet en mail til Venstres formand for at gøre 
opmærksom på Ungdomsskoleforeningens arbejde med fritidsjob til udsatte unge. Dertil er en lignende 
mail sendt til Mette Frederiksen.  

5. Ansøgning afleveret til A.P. Møller Fonden: EUD Social – Work’n’Fun (orienteringer og debat) 



Ejnar Bo Pedersen orienterede om projektet EUD Social – Work’n’Fun, som er et projekt, der skal bidrage til 
en social kulturændring på erhvervsskolerne, der skal styrke det sociale fællesskab og dermed styrke 
forudsætningerne for fastholdelse på erhvervsskolerne. Projektansøgningen er afleveret med 
interessetilkendegivelse fra fem erhvervsskoler og fem ungdomsskoler i pilotfasen. Forventet svar på 
ansøgningen foreligger inden jul 2022. Projektet har en tidsramme på fem år. Såfremt bevillingen bliver 
givet, åbnes der op for deltagelse af yderligere skoler efter pilotfasen.  

 

Formanden takkede for orienteringerne.  

 

Pkt. 7 Evt.  

Ejnar Bo Pedersen orienterede om, at Coop Crew har en business case på vej, som er en præsentation af, 
hvad projektet giver af samfundsmæssigt afkast.  


