
Referat LU-kredsmøde 10. juni 2022 
 

 

Nyt fra Kredsen 

Bestyrelsen har valgt at sætte fokus på Fritidspædagogik for at bakke op om Hovedbestyrelsens strategi: 

fritidspædagogik og Verdensmål. 

Vi sætter fokus på fritidspædagogikken og mangfoldighed, da vi mener at vi bør prioritere vores tid. 

Vi holder fire møder frem til og med generalforsamlingen i marts. 

 

9.-11. november laver kursusudvalget vi en studietur til Sverige. Helsingborg og Göteborg. Helsinki er blevet 

droppet pga. pris og klima. 

Nyt fra Hovedbestyrelsen: 

Til årsmødet i Fredericia er udstillere og underholdning fravalgt. 

Der diskuteres om man på kursusdelen til årsmødet skal invitere BUPL lederne fra Ungdomsskolerne med. 

Hovedbestyrelsen diskuterer hvilke udbydere man skal bruge til kurser for nye ledere. 

Der bliver pensionistkursus til november 

 

Formanden skal deltage i møder i “Sammen om Fritiden” med Ministeren for bordenden og alle 
organisationer i sektoren, hvor fritidspædagogik er på dagsorden. Kommissoriet er fortsat under politisk 

drøftelse. Missionen for LU vil være at få fritidsundervisningen på dagsordenen. 

 

Nyt fra Ungdomsskoleforeningen: 

Strategien blev vedtaget og fremlagt på årsmødet. Der vil nu blive nedsat en stribe arbejdsgrupper med 

både ledere og medarbejdere, som skal give strategien liv og danne rammerne for de projekter som 

Ungdomsskoleforeningen kommer til at sætte i søen for at styrke Ungdomsskolerne. 

 

Nyt fra Ungdomsringen: 

Ungdomsringen flytter kontor, så de kommer til at ligge nærmere på Ungdomsskoleforeningen. 

 

Oplæg ved Susanne Branner Jespersen fra LGBT+ 

Der er sket en massiv udvikling i henvendelser i rådgivningen fra personer under 16 på få år. Debutalderen 

for at springe ud er rykket fra 17 til 10-14.  

Queer er en anerkendt fællesbetegnelse  

De fleste er klar over deres kønsidentitet i 7 års alderen og bevidsthed om seksuel orientering opstår 

senere. 

Sexus undersøgelsen fra 2019 viser at 20% af befolkningen har haft svært ved at finde sig til rette i deres 

køn op igennem opvæksten. Susanne mener, at det blandt andet skyldes, at pædagogikken har været 

meget kønsstereotyp. 

Interkønsvariation er 1,7 % af befolkningen født med interkønnethed. 

Ensomhed er et svært problem for LBGT+ personer. 

 

Susanne arbejder ud fra er princip om at “læne sig ind i modstanden med venlig nysgerrighed” 



 
 

Nydanske LBGT+ personer er dobbelt udsat og de har større grad af selvmordstallet. Der er et krisecenter 

på Frederiksberg RED+.  

Sabaah er et netværk som tager ud og oplyser om det. 

 

Det der trives i tavsheden er skammen!! 

 

Et godt råd til alle undervisere er at indlede alle hold med en navne og pronomenrunde for at signalere 

Ungdomsskolen er et trygt sted 

 


