
LU Medlemsmøde i Kreds Hovedstaden 
14. september 2021 

Referat: 

1. Valg af ordstyrer 

a. Ruzica valgt som ordstyrer. 

2. Valg af referent 

a. Bjarke valgt som referent. 

3. Formandens skarpe øje 

a. Hanne Tjessem tager orlov fra bestyrelsesarbejdet, nu hvor hun er konstitueret 

ungdomsskoleleder. 

b. Mikael Lieberkind fra Gribskov er gået på pension efter 51 år i ungdomsskolen. 

c. I forbindelse med årsmødet er der hovedbestyrelsesvalg. Bestyrelsen har peget 

på Nina som kandidat fra kredsen, og Nina har valgt at stille op. 

d. Landsformandens skarpe øje: Ca. 120 tilmeldt til årsmødet – fokus på 

pædagogikkens årti og bæredygtighed. Man kan stadig tilmelde sig, men der er 

ikke længere mulighed for overnatning. 

4. Status på Ungdomsskolernes Seminar v. kompetenceudvalget 

a. Ungdomsskolernes Seminar afholdes lørdag d. 6/11 kl. 10-16:30 i kulturhuset 

Brønden i Brøndby. 

b. Vi har mistet et par oplægsholdere, så byd endelig ind med idéer til 

oplægsholdere eller temaer. 

c. Der udsendes en tilmeldingsblanket snarest muligt. 

5. Corona-situationen 

a. Ishøj: pode-ansvaret har fyldt meget, og nu håber de at kunne vende tilbage til 

normal efter september. Klub-området er blevet udviklet, nye forsøg med 

onlineundervisning på tværs af kommuner. 

b. Fredensborg: Dalende fremmøde og tilslutning. Men meget benarbejde i forhold 

til at genstarte ved at nå ud til forældremøder og skolesamarbejde. 

c. Rødovre: tabt momentum på tilmeldinger – hvad sker der når mund-til-mund 

forsvinder på to år. Der skal kæmpes lidt ekstra for at være mere synlige.  

d. Brøndby: Fik oprettet et ungepanel, som skulle rådgive beslutningstagere i 

forhold til hvordan man skulle nå og håndtere de unge i forhold til corona. 

e. Vallensbæk: Det kræver nytænkning, når vi skal have pædagoger til at arbejde 

hjemmefra – meget mere arbejde med video i forhold til præsentationer. Bakket 

op om skolerne i forhold til friluftsundervisning (primært 6. klasser). 

f. Herlev: Mange arbejdsgange og strukturer skal pudses af igen efter corona. 

Vigtigt at vi som ledere er dygtige til at forklare ændringerne opadtil. Heldigvis 

er der kommet mange nye projekter ind ad døren. 

6. Dagens Tema – Klubtilbud i Ungdomsskolen 

a. Hvorfor er det vi har klub? Og hvorfor er det, at nogle ikke har klub? Vi dykker 

ned i traditioner, viden og erfaringer. 

b. I vores kreds er det 10 kommuner ud af 27 kommuner, der har klubtilbud. 

c. Hvad er det svære i at have klub?  

i. Man bliver målt på medlemstallet og ikke på kvaliteten af det der sker i 

klubben. 

d. Reflekterende team: 

i. Christoffer fra Dragør. Der er 3 store klubber i kommunen, som ikke 

ligger i regi af Ungdomsskolen. 



1. Oplever at der ikke kommer mange i klubberne, men de har 

masser af ressourcer. 

2. Der er desværre ikke et godt samarbejde mellem klub- og 

ungdomsskolemedarbejdere. 

3. Skolecheferne ønsker at Ungdomsskolen primært skal have fokus 

på samarbejdet ind i folkeskolen. 

4. Fremadrettet: kan vi kigge mere ind i de unges liv og hvad de 

unge ønsker, så det ikke er organiseringen og en splittelse mellem 

ungdomsskolen og klubben, der er styrende for hvad de unge 

mødes med. 

5. Ungdomsskolen byder ind, der hvor der opstår problemer/behov 

(et serviceorgan på den gode måde). 

ii. Lars fra Vallensbæk. Ungdomsskolen har ungdomsklub og juniorklub (5-

6.klasse) 

1. En klub er det pulserende hjerte i ungdomsskolen – god mulighed 

for relationsarbejde 

2. Medarbejdere går på tværs af klub og fritidshold - De to tilbud 

påvirker hinanden positivt.  

3. De unge er mest interesserede i, hvad det er for et ungetilbud de 

kommer ind i – ikke hvilken organisatorisk afdeling det ligger i. 

4. Fremadrettet skal der arbejdes mere tværgående og så klub og 

almenområde hænger endnu bedre sammen.  

5. Det er vigtigt at klubtilbuddet organiseres ud fra de lokale vilkår 

og muligheder – det er ikke en one-size-fits-all. 

6. Vigtigt at arbejde med sin bestyrelse for at sikre opbakning til 

udvikling. 

7. Ildsjæle er vigtige for at klubben kan være en succes. 

8. Fremadrettet: Vi skal i højere grad dække hele ”ungeområdet”, så 

vi bliver sværere at komme udenom. 

9. Der er måske brug for mere klub-fokus i LU og 

Ungdomsskoleforeningen, så det hele ikke overlades til 

Ungdomsringen. 

7. Nyt fra organisationerne 

a. Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen – ikke noget nyt. 

b. Friluftsrådet: Der er mange penge i kassen og ikke noget krav om 

egenfinansiering. Friluftsrådet ønsker mere friluftsliv ind i folkeskolerne. 

8. Eventuelt 

a. Kursus for nye ledere i LU d. 1-2. november. 

b. Søren orienterede om situationen i Gribskov. 

 


