
 
 

REFERAT fra Bestyrelsesmøde 

14. november 2018, kl. 10 – 15  

Comwell Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 
Under punkt 8 – Økonomi – ønskes følgende punkter behandlet 
Status på regnskabsafslutning 2018 
Indblik og gennemgang af Budget 2019 

3. Siden sidst 
10. klasse blev diskuteret – i forlængelse af Per’s indlæg i Ungdomsskolen. 
Bestyrelsen blev enige om at sætte en tema/principdiskussion på kommende bestyrelsesmøde om 
LU’s holdning til 10. klasse. Det skal aftales hvem der forbereder denne inden mødet? 

4. Interne bestyrelsesområder 
a. OK-forhold 

Vi afventer stadig KL’s tilbagemelding 
b. Ledelse 

Orientering om kompetenceudviklingsforløbet med COK 
Der er fuld opbakning til forløbet. 

c. Hjemmeside 
Orientering om opdatering og informationsstrategi 
Status på arbejdet tiltrådt 

d. Uddannelse 
Heltidskonferencen 13. november på Horsens Ungdomsskole 
Evaluering: Konferencen gik fint – gode tilbagemeldinger… 
MEN programmet skal ud i langt bedre tid 
Vi skal også ha’ nye undervisere på til næste år 
Henvendelse fra Uddannelsesforbundet om kursus for lærere og ledere (HU) 
Vi støtter og formidler dette – i det gode samarbejdes ånd – men vores ledere skal 
selvfølgelig selv betale. 

e. Klub og SSP 
Reform af en del af SSP-området 
Michel redegjorde for indholdet – Vi aftalte at sikre at vi bliver høringspart på SSP-relateret 
lovgivning. 
Ungdomsringens kongres og valg af ny ledelse blev diskuteret 

f. Fritid/almen undervisning 
Intet nyt 

g. Andre opgaver 
Intet nyt 

h. Pensionister 
Intet nyt 

i. Personsager 



 
 

Formanden gav en kort status – følges op på næste møde af Sekretariatschefen 
5. Eksterne udvalg 

a. Læringslokomotivet (følgegruppe) 
Per orienterede fra Følgegruppen 

b. Kontaktudvalget Ungdomsskoleområdet 
Næste møde er hos BUPL den 11. december 

c. Rådet for Børns Læring 
Per orienterede fra første møde den 12. november 

d. Friluftsrådet 
LU støtter Niels-Christian Levin Hansen’s kandidatur som ny formand 
Han er opstillet af DIF og har tilkendegivet at ville understøtte ungdomsskolernes 
interesser… 

e. DFS 
Vi rammesætter en temadebat/drøftelse om vores rolle på Folkemødet til januarmødet. 
Bestyrelsen besluttede at vi deltager – men at hvem der deltager og den konkrete profil 
vedtages efter temadebatten.  

f. Antiradikalisering 
Intet nyt 

g. DKR 
Der blev orienteret om sidste møde 

6. LU’s Kredse 
Kredsformandsmødet den 25. oktober blev evalueret 
Det blev aftalt at forberede møderne bedre og lave en klarere rollefordeling 
 
Kredsbestyrelseskonferencen den 14. januar 2019 
Program blev udarbejdet: 
10.00 - 10.15 Velkomst ved Per 
10.15 – 11.30 Præsentation af COK og Brian, Kompetenceudviklingsforløbet + fælles arbejde 

med strategi og PR… 
11.30 – 12.30 Aktuelle punkter fra Bestyrelsens arbejdsbord, bl.a. 
  - 10. klasse 
  - SSP – ny relateret lovgivning 
  - Folkemødet på Bornholm 
  - Friluftsrådet 
  - Rådet for Børns Læring 
  - Samarbejdet med Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen 
  - Kommunikation 
  - Årsmødet 
  - mm. 
12.30 – 13.15 Frokost 
13.15 – 15.00 Ledelseskommissionens anbefalinger i en Ungdomsskolekontekst! 

Bestyrelsen har brug for kredsenes input og erfaringer til arbejdet med at 
udarbejde et holdningspapir fra LU, som skal udkomme ifbm. Årsmødet.  
Oplæg ved Per + efterfølgende proces ved Katrine & Michel 

15.00 – 16.00 Rundt i Landet – Nyt fra Kredsene…  
 



 
 

7. Handlingsplan 
En del af noget større – sund kultur blandt medlemmerne – hvad kan jeg bidrage med? 
Handling: Landsdækkende kortlægning af ansvars- og arbejdsopgaver. Planlægning og 
gennemførelse. 
 
Spørgeskema udarbejdes af Birgitte og Niels,  
Skemaet udsendes og indsamles efterfølgende af Sekretariatet.  
Gruppen sammenfatter efterfølgende resultaterne sammen med Sekretariatet og de præsenteres 
på Årsmødet. 
 
Der blev drøftet en ny struktur på kursusdelen af Årsmødet. Følgende ramme blev vedtaget til 
videre opfølgning: 
TEMA: Ledelseskommissionens anbefalinger – i et ungdomsskoleperspektiv 
Onsdag: 
1. Hovedoplæg – Et STORT navn, ex. Rane Willerslev, Lene Tanggaard, Svend Brinkmann, etc. 

(Max har ansvaret for at skaffe aftale) 
2. 5 Workshops – med eksterne oplægsholdere – suppleret af et bestyrelsesmedlem som 

vært/facilitator 
- SSP-tema: ”En Handling har konsekvens!” ex. Benny Husted (Michel har ansvaret) 
- Demokrati-tema: ”Ledelse af Ungeråd/Ungeinddragelse i en ungdomsskolekontekst”  

(Birgitte har ansvaret) 
- Klub-tema: ”Ledelse af klubområdet i opbrud” ex. Titte Randvig (Brian har ansvaret) 
- Lærings-tema: ”Ledelse af PLF – Professionelle Lærings Fællesskaber” (Katrine har ansvaret) 
- Uddannelsestema: ”Ledelse af de svære overgange/ungdomsuddannelsernes faldgruber” 

(Birgitte har ansvaret) 
3. KL, Ungdomsskolen og Ledelseskommissionens anbefalinger (Brian har ansvaret) 

Fredag: 

1. Inspirerende + gerne lidt provokerende/sjovt navn – ex. nogle af fredagens indslag på 
skoleledernes årsmøde (Niels sender program/navne til Max) (Max har ansvaret) 

Vi følger op løbende over mail – og samler trådene senest på næste bestyrelsesmøde – aftaler på 
workshops meldes ind til Max… 

Det er vigtigt at det nye udtryk og grafiske materiale omkring Forretningsgrundlaget indarbejdes i 
det grafiske materiale og udtryk for Årsmødet!  

Kommunikation og informationsstrategi 
Behandlet under dagsordenens punkt 4 
 
Hvordan placerer LU sig strategisk for at indfri styringssættet bedst muligt? 
Behandlet under dagsordenens punkt 4 
 
 
 

8. Økonomi 



 
 

De ønskede punkter under dagsordenens punkt 2 vedrørende økonomi udskydes til januar-mødet, 
hvor bestyrelsen får en grundig gennemgang af Max 
 

9. Årsmøde 
3.-5. april 2019 på Hotel Munkebjerg, Vejle. 
Vedhæftede bilag blev behandlet og uddybende indhold og rammer blev vedtaget under 
dagsordenens punkt 7. 
 
Forslag til drejebog og specielt forslag til underholdning og afvikling af årsmødefesten skal 
fremlægges på decembermødet – da bestyrelsen ønsker at få medindflydelse på indholdet… 
 
22.-24. april 2020 
Vurdering af egnethed af hotel til årsmødeafholdelse. 
 
Bestyrelsen finder hotellet egnet og det samme med Svendborg fra sidste år. 
Bestyrelsen vil gerne ha’ et prisoverslag på begge og så vælge det bedste i forlængelse af det 
fremlagte… 
 

10. Næste møde 
7. december, kl. 10.30 til 17, Sekretariat /juleafslutning. 
Afbud fra Katrine og Michel 
Brian deltager til kl. 12…  
Det blev aftalt at starte mødet 9.30, da Birgitte allerede var i København. 
 

11. Eventuelt 
Intet at tilføje 


