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Tilbagespil fra LU-kursusdag 

 

Ledelse af processer i 
 

Fremtidens fritidsundervisning/almenkurser og klubvirksomhed  
– i fremtidens ungdomsskole 

 
 
 
LU organiserede d. 28. februar 2013 i Vejle kursusdag for ca. 110 ungdomsskoleledere og 
– nøglepersoner knyttet til ungdomsskolens almene undervisning (fritidsundervisning) og 
klubvirksomheden. 
 
 
 

Kursusdagens formål var 
 

 At tænke og drøfte et grundlag for fremtidens fritidsundervisning (almenkurser) og 
klubber i de kommunale ungdomsskoler.  

 
o Især med fokus på ledelse – for det er god ledelse som skaber, 

vedligeholder og udvikler fremtidens tilbud og kvalitet 
 

 At skabe et Katalog af handlemuligheder – for ungdomsskolens ledelse 
 

o Som ungdomsskolens ledere kan anvende til at rykke fritidsundervisning og 
klubaktiviteter ind i hjertet af unges personlige, faglige og sociale udvikling 
 

o Dermed ind i kommunernes nye strategier for undervisning og 
ungdomskultur 
 

o Og som kan bane vejen for medspil i en accelererende national agenda på 
børn og unge-området 
 

Nedenfor er de indkredsede handlemuligheder nævnt – til inspiration i den enkelte 
ungdomsskole, i LU-kredsen eller i LU´s bestræbelse på at sætte national agenda. 
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Katalog af handlemuligheder – for ungdomsskolens ledelse 

 
Livets skole – 24-7 

 Nye rammer og grænser for ansvar for unge, 

 Ny skole – ny pædagogisk virksomhed 

 Fokus på de unges dannelse – og borgerdannelse, generelt – et nyt fundament for 
at være sammen – et lokalt syn der peger fremad og udad 

 Vi skal bryde aldersgrupperne – en livets skole, dér hvor børn, unge og voksne er 
klar til at rykke – måske nærmere en projektkultur end en institution 

 Aktivt borgerskab – de klassiske dyder – fokus på det hele menneske, på borgeren 

 En organisering af fokuserede forløb for unges dannelse, med mange 
satelitmuligheder 

 
 
Fokus på opgaven 

 Uanset om det er ungdomsskolen eller anden institution. Eller forældrene 

 Lad os bryde kasserne ned og gå efter opgaven! Ungdomsskolen har kimen i sig til 
ikke alene at rive søjler ned, men også at sætte opgaven og den unge i fokus – så 
alle mand går efter sejren 

 Gå éntydigt og fokuseret efter de unges kompetencer – sociale og faglige 

 Opgaven er ikke at drive ungdomsskole; opgaven er at løse de lokale udfordringer 

 Samlet og sammenhængende undervisning, hvorsom helst, når som helst, gerne 
store hold på tværs af skoler (heldøgns og helårs) 

 Hvordan dokumenterer vi, at de unge bliver dygtigere? 

 Vi skal kunne sige – og garantere – hvad vi skaber 
 
 

- netop nedbryde grænser og skabe helhed 

 være entreprenør i et ny helhedsorienteret undervisnings- og fritidsliv for de unge 

 samarbejde på tværs af faggrænser og på tværs af institutioner og fagcentre 

 radikalt opgør med bestående systemer, grænser og faggrupper; ikke droppe 
faglighed, men lade faglighederne orientere sig mod én ting: Fokus på opgaven 

 ungdomsskolen skal i førersædet i næste omgang helhedstænkning i danske 
kommuner 

 
- og med ved bordet i den nye folkeskolereform 

 proaktivt og strategisk indspil – det må vi give alle steder; alle ungdomsskoleledere 
frem i skoene, gerne med oplæg fra LU 

 skabe en skarpt tilbudspakke til, når skolereformen sætter ind: 
o fag og aktiviteter 
o fornemmelse for ungeliv 
o pædagogisk og didaktiske profiler 

- så folkeskolerne beder os om at medvirke ved udvikling og drift at det nye liv for 
børn og unge i fremtidens faglige og sociale kompetencer 
(og LU skal bane vejen for skabelon vedr. ansættelser og stillinger så vi fleksibelt 
kan spille med) 
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Fælles bevis for kompetenceudvikling 

 Mangesidet, både tal, udsagn, video, test 

 Ikke lægge opad pensum, lokalt forankret med fleksible muligheder indenfor et 
fælles koncept hvor data kan aggrereres 

 Gerne portofolio-tænkt, også refleksiv og sensitiv kompetence (inden i os, hvordan 
man er i verden) 

 Fælles bevis, men fleksibelt anvendt ude omkring; men alle bruger det! 

 Vi skal have redskaber og metoder til at måle 

 Vi har allerede eksempler på beviser og koncepter – de skal mere frem 

 Mere evidens – om det vi er gode til 
 
 
Partnerskaber 

 mellem ungdomsskolen og andre typer organisationer 

 gensidig forpligtigelse, partnerne er tæt på hinanden, med inde i hinandens 
maskinrum 

 f.eks. med folkeskolen, UU, foreninger, virksomheder, medier, sociale tilbud mv. 

 Kombinationsansættelser indenfor partnerskaber, f.eks. med HTX 

 Silkeborg-erfaring: Uddannelsesforening – alle partnere er med – baner vejen til 
rigtig meget  

 partnerskab skal tilføre værdi til begge partnere – den ene skal ikke sluge den 
anden 

o i ungdomsskolens partnerskab med folkeskolen kan vi tilbyde møde i 
øjenhøjde, fleksibilitet og hurtig reaktionstid, frivillighed, det uformelle, det frie 
lærervalg mv. 

o ved at sammentænke klub og undervisning – med ungdomsskolens vinkel og 
kompetencer – det vil tilføre skolereformen vigtig værdi (de skal også være 
frirum, og det skal ind i en helhedsplan) 

o science, adventure – og mentorordninger; det kan vi i ungdomsskolen 

 det kræver, at vi ved hvad vi selv står for, og vi skal være stærk i bevidstheden om 
fokus på unge og unges dannelse 

o projekt i Aalborg med Per Fibæk om relationskompetencer giver inspiration  

 husk mangfoldigheden i uungdomsskolen, f.eks. 10. klasser og 
ungdomsuddannelser 

 
 
Netværk og fusioner 

 Mellem ungdomsskoler, f.eks. netværk i LU-kredse, i projekter mv. 

 Valgfag – gå sammen om og udvikle bedre udbud; tiltrække andre og måske bedre 
undervisere, f.eks. Brønderslev 

 Netværk af ungdomsskoler som etablerer kurser for lærere og klubmedarbejdere 
samt ledere 

 Ungdomsskoleledere som går sammen om at forny skoleformen – et 
ledelsesnetværk med perspektiv, som f.eks. LU-Sydsjælland, Lolland og Bornholm 
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Netværk kan blive til fusioner – og der opnås større bæredygtighed 

 Evalueringen af kommunalreformen, udgivet 1. marts 2013 af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet, viser at større bæredygtighed er vejen til kvalitet og effektivitet 

 Hvis netværk og fusioner mellem ungdomsskoler giver større bæredygtighed, så 
o Døgnsskole, årsskole – udvide ramme og tidspunkter for undervisning og 

aktiviteter 
o Gennemslagskraftige partnerskab med folkeskolen mhp at udvikle 

undervisning og aktiviteter, sammenhængende i skoledagen og i fritiden 
o Vi skal nok gentænke barnets eller den unges dagsforløb fuldstændigt – 

hvad der er fag, ny undervisning, fritid, klub – i én sammenhæng; det kræver 
styrke og bæredygtighed i ungdomsskolen 

 
 
Lad og genopfinde ungdomsskolen – á la Ungdommens Røde Kors 

 Vi kan nedlægge os selv – og genskabe fremtidens ungdomsskole; eller måske 
rettere – fremtidens ungelæring – ligesom Ungdommens Røde Kors gjorde 

 Måske vi gør bedre gavn som NGO – eller gå ind i andre organisation 

 NB: At blive større – det giver tab i nærhed og det giver for lange beslutningsgange 
 
 
Situationen er flydende – vi skal være med i omorganisering 

 Offentlig sektor er flydende og under hastig omlægning 

 De, som flytter sig, vinder 

 Hellere omorganisere og samarbejde – så får vi vores erfaringer og kompetencer 
med i den fortsatte modernisering af kommunen og vi holder fast i, hvad vi kan og 
hvad vi står for, som er anderledes 

 Når vi reorganiserer og samtænker – så frigør vi også nye energier og kompetencer 
i mandskabsrummet, den faglige energi 

 
 
Vinde ny position i kommunen 

 Ungdomsskolen og dens kompetente folk skal viden en ny position i kommunen – 
det må være vision 

 Det kommunale bindeled mellem arbejdsliv, foreningsliv, uddannelsesliv, i 0-25 års 
området 

 Kommunerne effektiviserer meget mere end vi hidtil har set, kommunerne går efter 
4-5 kerneopgaver i det kommunale udbud – hér skal ungdomsskolen vær med 

o Netop opgaver, som vi løser i fællesskab, ikke enkeltstående ydelser 

 Vi skal være tydelige med vores profil 

 Det er før lykkes for os at gøre os synlige til nye opgaver – det er ungdomsskolen 
kendt for; hvordan sikrer vi det i næste omgang effektivsering og målrettethed? 

 Vi er enestående – er alle klar over det? 
 

Ung-til-ung-frivillighed  

 Ungdomsskolen skal understøtte at unge indgår i netværk og hjælper eller bistår 
hinanden 



HENRIK LARSEN A/S  LU, kursusdag d. 28.2.2013   

 i forhold til ny skolegang – indgå sammen med grupper i andre forløb, også i det 
sociale 

 ung-til-ung vil tage udgangspunkt i, hvad de unge kan og interesserer sig for 

 Modgå ’mig-mig-og-mig-tankegang’ 
 

 
Ungeinvolvering og fornyelse af demokratiet  

 demokratisering – nyt demokrati som er mindre formaliseret og mere 
kulturelt/netværksorienteret 

 ungdomsskolen skal nytænke, hvad det er for en kultur vi tilbyder i klub og 
undervisning 

 Aktivitetsbåren ungeinvolvering; ad hoc – byder ind, hvad de går op i, interesserer 
sig for 

 Klubben skal endnu mere være værested og lærested 

 De unge være med til at profilere os 
 

 


