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Bestyrelsens beretning for 2021 

2021 blev endnu et hektisk ungdomsskoleår hvor Covid-19 ofte satte rammen 

for vores udførslen af vores opgaver. Det er vanskelige kår at arbejde under, 

men så meget desto vigtigere at kunne agere i kompleksiteten og holde fokus 

på kerneopgaven. Godt klaret og godt stået imod – nu er det tid til at glæde os 

over de lysere tider der kommer! 

I det forgangne foreningsår startede vi hårdt ud med et online kredsmøde hvor 

Pernille fra Næstved Ungdomsskole og Morten fra Vordingborg Ungdomsskole 

& 10. klasse holdt hver deres oplæg om deres tilbud til unge med angst, stress 

m.v. Pernilles oplæg var om Metalkognitive gruppeforløb og Mortens oplæg var om deres nye 

skoletilbud ’Unge På Toppen’. De to oplæg blev efterfulgt af gruppedrøftelser og 

erfaringsudveksling. 

I bestyrelsen drøftede vi derefter eventuelle kommende arrangementer. Grundet de mange og 

skiftende restriktioner valgte vi at se tiden an. I sidste ende valgte vi at prioritere en 

heldagskonference som vi lavede til en rigtig skarp pris – her havde vi naturligvis fokus på et 

spændende fagligt indhold om innovative processer og pissedårlig ledelse. Vi havde desuden valgt 

at prioritere at have tid til netværk. 

Det var en fornøjelse endelig at ses i kredsen og have tid til at vende verdenssituationen sammen.  

Dette havde vi også god lejlighed til i forbindelse med LU’s årsmødekursus. Hvor vi var rigt 

repræsenteret fra kredsen. 

Igen i år har vi sagt velkommen i foreningen til flere gode kolleger, men det betyder naturligvis 

også at andre ha fundet nye veje. Vi er blevet lidt flere medlemmer, i alt 44 pt., men med en god 

fornemmelse af, at flere er på vej ind i fællesskabet. 

Det har også været et år med mange forhandlinger ude i kommunerne. Mange kommuner har 

konkret udvist kontant anerkendelse for jeres indsats under Coronaen, men også helt regulære 

forhandlinger har der været en hel del af. Med det skal vi blot minde om, at hvis det ikke er dig der 

har forhandlet løn de seneste år, så lad os sammen kigge på din lønsammensætning og tage en 

snak, om den matcher dine opgaver, ansvarsområder og kompetencer. 

Så snart bestyrelsen efter dagens generalforsamling har konstitueret sig, arbejder vi på et 

årsprogram som vil komme ud til jer hurtigst muligt. 

På trods af rigeligt med opgaver, er det vigtigt at prioritere deltagelse og indflydelse i vores 

forening. Vi er en lille fagforening, men ikke desto mindre, så er det LU der varetager jeres og jeres 

skolers interesse. 
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Så når vi skal tilrettelægge indhold og kvalitet for jer medlemmer, er det 

naturligvis essentielt at i bakker op. Både med fremmøde, men så sandelig 

også med idéer, viden og giver udtryk for de behov i har. 

Beretningen overlades hermed til generalforsamlingen. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Morten Brandt, Formand 

 


