
Referat af LU medlemsmøde fredag d. 3. december 2021 

1. Troels 

2. Louise 

3. Der har lige været kommunalvalg, hvilke betyder nye bestyrelser. Det kan give både noget politisk 

og økonomisk indflydelse at have lokalpolitikere med, så hvis man ikke har det nu, skal man måske 

overveje det. 

 

Coronaspøgelset:  

- Hvad sker der med podningsopgaven? 

- Hvad sker der med tjek af coronaps 

- Hvad må vi/ må vi ikke? 

 

Genstart af mange ting, som klubtilbud og at få alle medarbejdere i gang igen. 

Bæredygtighed – lokalt skal vi kigge mere på det. 

4. Dagens tema:  

Der er en forventning om, at ungdomsskolerne samarbejder med folkeskolen. 

Der bliver lavet en fæles pdf med, hvad de forskellige ungdomsskoler laver af partnerskaber med 

folkeskolen. 

Gruppearbejde – vidensdeling: 

Overskrifter: 

-Almen dannelse, tværgående, fleksibelt 

-Ønsker – stillinger, puljer af penge 

-Styrkelse af rekutteringsplatform og branding 

-Udvanding af profil, hvis vi siger ja til for meget? 

-Etablering af fællesskaber (unge, skoler, forvaltning) 

-Kvalitet og aktualitet – planlagt af ungdomsskolen – læring som formål på områder, hvor 

ungdomsskolen er dygtigere/har flere muligheder end folkeskolen 

-Projekt udviklingskapacitet – tilpas til målgruppen 

-Ungdomsskolen kan gøre tingene på en anden måde end skolerne – tilrettelæggelse 

-Strategisk – det vi lægger ind i skoletiden, kan vi selv bruge 

-Demokrati – god til at facilitere 

-Seriøs samarbejdspartner for skolerne 

 

5. -Rart med færre workshops – god tidsplan, gode rammer 

-Nogle workshops kunne måske blive dobbelt op på tid 

-Lidt mere uddybet beskrivelse af workshops 

-Lidt mere tid/mulighed for at networke mellem hinanden på tværs af ungdomsskolerne 

-Arrangere studietur med kompetenceudvalget: Rikke (Vallenskbæk), Louise (Brøndby) 

 

6. Reformkommision:  

-Snakke unge uden uddannelse og dem uden for arbejdsmarked 

LU´s hovedbestyrelse: Indsatsområder 

-verdensmål og fritidspædagogikkens årti 



-Kursus for ungdomsskolebestyrelser? Skal LU lave det? Ellers kan man altid få Bo eller en 

kredsformand ud til et bestyrelsesmøde. 

-Udstillere på årsmødet – Ungdomsskoleforeningen får en stand? 

Ungdomsskoleforeningen: 

-Strategiproces – hvad der det Ungdomsskoleforeningen skal? Inddragelse af medlemmer 

-Vi har ret til ekstra coronarengøring 

 

Næste møde er generalforsamlingen d. 23/3-22 

 

       

                      

 

 


