
  REFERAT DEN 7/10-2022 - LU-NORD 

Foreningen af Ungdomsskoleledere Kreds Nordjylland 
Deltagere: Jens Skov, Christian Mikkelsen, Vivian Skjold Henriksen, Tina Tranekær Pehrson,  

                    Peter Vestergaard, Morten Birk Petersen, Christian Risom, Karin Skov Jerup  , Jens Amtoft 

Tidspunkt Fredag den 7/10-2022 klokken 10:00 – 13:00 

Mødested Brønderslev Ungdomsskole  

Mødeleder Formand Christian Mikkelsen/Næstformand Jens 

Skov. 

Referent:  Jens Amtoft 

  

 

a) 10.00 – 10.30: Velkomst (præsentationsrunde, hvis relevant) og siden 

sidst/formand/kredsbestyrelse samt kort orientering /nyt fra foreningen herunder 

kredsbestyrelseskonference i Middelfart 3/10: 

Christian, Tina & Jens har deltaget i kredsbestyrelsesmøde, hvor vores kreds blev klædt på i 

forhold til, hvad der rører sig i de enkelte kredse. Ydermere var teamet pension på dagsorden 

og en bestilt undersøgelse/rapport blev gennemgået og drøftet. Arbejdet med pension 

fortsætter i hovedstyrelsen og formidles videre når arbejdet er færdigt.  

 

 

 

b) 10.30 – 11.15 Brønderslev Ungdomsskole Præsentation af BU herunder oplæg fra Peter og Tina 

(20 min.) ud fra spørgsmålet: Hvordan arbejder vi som lederteam på fortællingen omkring 

Brønderslev Ungdomsskole, når vi inden for kort tid har fået ny forvaltningschef, ny bestyrelse 

og nyt politisk udvalg? Efterfølgende dialog/drøftelser: 

Brønderslev Ungdomsskole gav et spænde oplæg i forhold til ovenstående.    

 

 

 

c) 11.15 – 11.30: Netværkskursus 2023 Mads/Morten sætter ord på det foreløbige indhold, 

tankerne bag og rammerne omkring kurset (tidspunkt, tilmelding, frister etc.) 

Mads & Morten gav et oplæg, hvor de satte på fokus på tankerne med Netværkskurset 2023 

– vi glæder os til Netværkskurset den 9. – 10. marts 2023 med temaet ”Mental 

styrketræning”  

Netværksgrupperne styrkes via lederne i de enkelte ungdomsskoler i forberedelsen inden 

kurset og på selve kurset.   

 

 

 

d)  11.30 – 12.00: Udlandsrejser i de nordjyske ungdomsskoler – Er verden blevet for stor og 

ungdomsskolerne for små? Stigende priser på transport og ophold sammenholdt med 

eftervirkninger af Covid-19 giver måske anledning til at ændre praksis. Hvad tænker vi hver især 



omkring udlandsrejser som en del af opgaveporteføljen / kerneopgaven i de nordjyske 

ungdomsskoler? Ordet går rundt  

Punktet udsættes grundet tidspres – der inviteres til et onlinemøde, hvor punktet drøftes.  

 

 

e) 12.00-12.30: Frokost  

 

 

f) 12.30-12.45: Ordet er frit. Er der noget inspirerende eller relevant du gerne vil fortælle eller 

vise dine lederkolleger i de nordjyske ungdomsskoler?  

Spændende rundvisning i Brønderslev Ungdomsskole hvor vi blandt andet så Maker Space.  

 

 

g) f) 12.45 – 13.00: Evt. og muligt indhold på næste medlemsmøde i Hjørring 2/12 Vel mødt! // 

kredsbestyrelsen 

Pensionisterne opfordres til selv, at organiserer besøg hos skolerne og alle skoler vil gerne 

være vært med kaffe/kage, samt et aktuelt billede af Opgaverne i Ungdomsskolen pt. 


