
 
Medlemsmøde i L.U. Kreds Hovedstaden 

 

 

Referat Medlemsmøde 
 

Dato: tirsdag, den 12. september 2017 kl. 9:30 – ca. 12:30 
Sted: Ballerup Ungdomsskole, Parkvej 6, 2750 Ballerup 
 
Deltagere: 
Allerød: Alex 

Ballerup: Janne og Michael 
Brøndby: Ruzica, Lasse og Troels 
Egedal: Erik og Thomas 
Fredensborg: Per 
Gladsaxe: Bodil og Jesper 
Gribskov: Michael og Søren 
Helsingør: Mette 
Herlev: Gøther 
Hillerød: Karsten og Tommy 
Hvidovre: Lise 
Hørsholm: Claus 
Ishøj: Rasmus 
København: Marianne 
Rudersdal: Morten 
Rødovre: Tinne 
Tårnby: Helle og Peter 
Vallensbæk: Lars og Helle 
 

 
Velkomst v. Janne: hvad er vi optaget af på Ballerup Ungdomsskole (BASK)? 
BASK flyttede for ca. 5 år siden fra Lautrupgård (hvor der stadig er usk. aktiviteter - herunder 
motorcenter) til Parkskolen midt i byen. Havde 1300 tilmeldinger og 1756 hoveder i sæson 15-16 
svarende til 57% af målgruppen (smiler).  
- Udfører entreprenøropgaver for folkeskolen og klubber, herunder valgfag på stort set alle 
folkeskoler. Pris: 500,-/timen. Valgfagslærerne betegnes instruktører. Det forpligtende – ”skal” -
kravet (ikke frivilligt) – der knytter sig til valgfagene, opleves ikke som et problem.  
- BASK står for al franskundervisning i folkeskolen: 126 elever på 5 skoler. Det er ressource-
besparende og effektiv undervisning med studie- og udvekslingsrejser til Frankrig (Nice). 
-  Teater/Musical er stadig et vigtigt projekt – har dog ikke tidligere tiders storhed. 
- Almenundervisningen viser en lidt vigende tendens. 
BASK mener ikke at de kan redde verden – MEN de kan gøre en forskel  
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Nyt fra: 
/formanden: Helle bød ligeledes velkommen og præsenterede dages program. 
- Medlemsnyt: afgang: Kenneth (Ishøj) har skiftet job, er flyttet til Ringsted og er udmeldt. 
- Årsmøde LU: Der er sat en proces i gang omkring den fremtidige profil og overordnede vision for 
LU. Kredsformændene er inddraget, og de har i den forbindelse afholdt visionsseminar (i august), 
hvor tankerne har været højt oppe at flyve. Mange inputs er blevet behandlet omkring strategier, 
værdier og arbejdsgange for LU – en arbejdsproces styret positivt og kompetent af Brian. Næste 
fase bliver at forme de mange inputs til en samlet plan, der kan præsenteres på næste årsmøde 
marts 2018. 
- Samarbejde: to kredse på Sjælland spørger (stadig) til samarbejde omkring vidensdeling på 
tværs. Vi er (stadig) interesseret, men har en udfordring med at finde et passende tidspunkt. 
-Statistik-camp d. 28. september 2017 i Ishøj – det er stadig muligt at tilmelde sig. 
- Ungdomsskoleforeningens efterårskonference: tirsdag den 31. oktober 2017. Tema: ”Har vi 

glemt dannelsen?” – Dannelsesperspektivet set i relation til bl.a. almenundervisningen. 

- Studieturen: er på plads. Ændring: Besøget i Svendborg er erstattet af besøg i Kolding. 
- Tabulex: Lara-konsulent Asger stopper her i september (grynt). 
 
/Lønforhandler Troels: 
Lønforhandlerne holdt møde 11. september på sekretariatet hvor holdningen til de kommende 
overenskomstforhandlinger blev vendt: vi læner os, som mindre forening, op ad storebror 
skolelederforeningen, der vil gøre krav på en gundlønsforhøjelse.  
Desuden - udfordring for lønforhandlerne: hvordan skal en resultatlønsforhandling gribes an? 
Hvordan defineres et resultat? Er et diffust begreb, der kan vanskeliggøre forhandlingen. 
Erfaringerne viser at det ofte er kulturen/traditionen rundt omkring der afgør sagen. Vejen frem er 
at få et varigt løntillæg i stedet og få det indarbejdet i lønaftalen. 
 
UR v. Thomas: 
- Ungdomsringens ambitiøse lederudviklingsprojekt omkring strategisk-pædagogisk ledelse, der 
kører i Ålborg og som gennem et samarbejde med CBS også har status som forskningsprojekt, er 
klar med en del-evaluering til foråret. 
- eSport: UR er medarrangør af en danmarksturnering i eSport. Kontaktperson: Morten Larsen 
- UR-årsmøde og kongres afholdes den 24. og 25. november 2017 på Brandbjerg Højskole ved 
Vejle. Tema: det gode ungeliv. Tjek de interessante oplægsholdere. 
- Problemstilling: BUPL peger på en bekymrende tendens til at SFO udsættes for dårligere 
normeringer fordi der skal bruges økonomi til at lappe huller andre steder. 
- undersøgelse viser at udsatte unge ikke benytter fritidstilbuddene. Det skal der laves om på. 
Forslag: UR vil se på muligheder for at skabe bedre tilbud/ øge kvaliteten i aktiviteterne. 
- Politisk ønske om en lovgennemgang af de forskellige klublovsområder mhp. forenkling til én lov: 
”Klubtilbudsloven”. UR og LU vil gå sammen om at formulere et kommentarskrift til forslaget. 
Konsekvensen bliver sandsynligvis at med kun én lov på området, lægges der pres på hele 
klubområdet. 
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USF v. Lise: 
- USF sidder med i en referencegruppe under UVM, som skal undersøge hvordan kvaliteten i 
fritidstilbuddene kan styrkes. 
- Efterårskonferencen i Odense den 31. oktober 2017 blev nævnt af formanden 
- På næste seminar vil der blive kredset om spørgsmålet ”Hvad skal gøres anderledes i USF?” 
 

TEMA: Den forberedende grunduddannelse (FGU)  
A) Oplæg, vidensdeling og erfaringsudveksler på regeringens udspil til reform af de 
forberedende tilbud. 
Status på regeringens udspil (kaldet ”Tro på dig selv”), intentioner og tanker med udspillet v. 
Thomas: 
Regeringen vil etablere en ny forberedende uddannelse for unge 14 - 25 årige, der ikke har 
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse: Forberedende 
Grunduddannelse. Der er 50.000 potentielle unge (dvs. ej i job eller uddannelse). Skal indeholde 3 
spor: 
- Almen grunduddannelse 
- Erhvervsgrunduddannelsen 
- Produktionsgrunduddannelsen 
Reformen kan ses som et opgør mod det etablerede system (prod. Skoler, EGU, KUU o.a.) og vil 
lægge pres på disse. 
Forslaget går på at der skal være 75 uddannelsessteder styret af 25 moderskoler. 
Beslutningen trækker ud: en af tvisterne er om det skal være en statslig eller kommunal opgave. 
Lise nævnte: Lars Buchholt og Einer Bo mødes med KL om FGU og vores skoleform – mere om det 
på næste møde. 
LU, UR og USF er enige om fælles fodslag omkring FGU 
Opfordring fra Mette om at sætte større fokus og opmærksomhed på arbejdet om FGU – brug 
f.eks. 75 års jubilæet til det. Thomas tilføjede: husk at bruge retsinformation.dk - BEK nr. 913 af 
03/10/2000 der viser hvad Usk kan. Brug det til at skabe opmærksomhed i forvaltningen og/eller 
politisk. Få afklaret om systemet kender til vores bekendtgørelse/lovgrundlag. 
 
(Indstik om dette: Selvom BEK 913 er historisk: Intentionen bag §4 stk. 4 gælder fortsat (og det har Bo et skriv på 
fra UVM). 
”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet ud over den i § 1 nævnte undervisning skal 
omfatte...(stk. 4): Aktiviteter der i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i et samspil med f.eks. 
skole-, social-, beskæftigelses- og fritidsområderne") 

 
Gøther: mener at der generelt hersker stor uvidenhed om usk-loven rundt om i forvaltningerne. 
Det er os selv, der skal være skarpe med informationerne ind i systemet (både forvaltning og det 
politiske). 
Per orienterede om en undersøgelse fra Sydjylland, der sætter fokus på hvilke samfundsproblemer 
ungdomsskolerne er engageret i at løse – kan også benyttes til at skabe opmærksomhed. 
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B) Praksiseksempler med fokus på det i regeringens udspil nævnte ungecenter 
 Hvordan kan ungdomsskolen være central akse for de forskellige faglige enheder i ungecenteret? 
v. Lars: 
Sådan har vi gjort i Vallensbæk: Nedlagt heltidsundervisningen og konverteret stillingerne til 
medarbejdere placeret på folkeskolerne. UU er samtidig hjemtaget til kommunen. Ambitionen er 
at alle unge skal vejledes og alle skal kende vejlederen. Dvs. UU og usk. er smeltet sammen med 
deraf følgende stor synergieffekt – ikke mindst takket være den daglige kontakt til 
udskolingslærerne. 
Lars sidder med de øvrige UU-ledere i regionen (strategisk funktion) 
I Vallensbæk organiseres fritidstilbuddene af ungdomsskolen og de består af juniorklub, 
ungdomsklub og ungdomsskoleundervisning + valgfag.  
Ambitionen er en sammenhængende ungeindsats, hvor den unge følges og støttes frem til de har 
færdiggjort en ungdomsuddannelse. Det skal være et samlet kommunalt ansvar. Lars forslag til 
indhold i et ungecenter bygger på dette og tager udgangspunkt i, at der skal være én indgang for 
den unge til kommunens ungeindsats. Lars forslag til struktur: Se vedhæftede. 
 
C) Brians indlæg udgik   
 
INSPIRATIONSWORKSHOP 
Gode kolleger øste ud af deres erfaringer. Der blev afholdt 4 workshops med tid til 2 
workshopbesøg pr deltager. 
Temaer: 
- PR v. Gøther: Nytter det noget med PR? Hvorfor lave PR? Hvad er god PR? Målgruppen? 
- Demokrati v. Ruzica: Ungdomsdemokratidagen i Brøndby for alle 8. klasser 
- Fritidsmesse v. Rasmus: Fritidsmessen for 6-10. klasserne i Ishøj 
- Valgfag v. Helle: valgfagsordninger for folkeskolen i Tårnby 
 
Frokost 
Janne og Michael sørgede for lækker smørrebrød 
 
Referent: Alex 
 

Planlagte møder (kaffe + frokost): 
 Bestyrelsesmøde 24. november 2017 kl 9.30-11 – Hørsholm 
 Medlemsmøde, 7. december 2017 kl.????? –  julefrokost/arrangement 
 Kredsbestyrelsesseminar januar 2018-? 
 Bestyrelsesmøde 20. februar 2018 kl. 13-14.30 – Gribskov 
 Generalforsamling, 7. marts 2018 kl. 9.30-13 - 
 Bestyrelsesmøde 4. april 2018 kl. 9.30-11 – ?? (konstituerende møde) 
 Årsmøde 11.-13. april 2018 – Svendborg 
 Årsmøde 3.-5. april 2019 - Munkebjerg 
 
 


