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LU’s organisation 2019-2020 

 

Bestyrelse 

Formand   Per Nielsen 

Næstformand    Birgitte Dyrbye Jensen 

Kasserer   Max Melchior Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem  Michel Larsen 

Bestyrelsesmedlem  Brian Larsen 

Bestyrelsesmedlem  Niels Henriksen 

Bestyrelsesmedlem  Katrine Ørvad Jensen 

Bestyrelsessuppleant  1. suppleant Pernille Bülow Jespersen  

2. suppleant Søren Ottosen 

  

Sekretariat 

Sekretariatschef  Bo Dyregaard 

Økonomiassistent  Pernille Bruhn 
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Kredsformænd 

Kreds Hovedstaden   Troels Wassard Lund 

Kreds Sjælland og Bornholm   Morten Brandt Jakobsen 

Kreds Fyn    Kurt Struve 

Kreds Sydjylland   Otto Schmidtke 

Kreds Midt- og Vestjylland   John Landbo 

Kreds Østjylland   Jonas H. Steinmetz 

Kreds Nordjylland   Christian Nonboe Mikkelsen 

 

Andre tillidshverv 

Friluftsrådet    Brian Larsen 

Det Kriminalpræventive Råd Birgitte Dyrbye Jensen/Niels Henriksen 

Dansk Folkeoplysnings Samråd  Per Nielsen 

Rådet for Børns Læring   Per Nielsen 

Alternative 10.klasse ekspertudvalg  Per Nielsen 
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Årsmøde den 8. september 2020 på Fjeldsted Skov Hotel, Ejby 

 

Indledende bemærkninger 

 

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere har det stadigvæk godt. LU formår at bibeholde en stor 
organisationsgrad af USK-lederne i Danmark, mere end 90 %. Det er en flot organisationsgrad, som viser et 
sammenhold mellem os ungdomsskoleledere. Denne høje organisationsgrad kan i særdeleshed tilskrives 
det store arbejde som foregår i vores kredse – det giver mening at deltage i kredsarbejdet, det er der vores 
fagforeningsliv leves og mærkes. 

Og ikke en beretning uden at nævne Corona. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere var i år nødsaget til 
at udskyde vores planlagte Årsmøde – og Årskursus fra den 22. – 24. april - til et endags årsmøde den 8. 
september. Bestyrelsen valgte at ændre formen på årsmødet fra b.la. 3 dage til kun en enkelt dag, grundet 
den store usikkerhed omkring Corona og genåbningen af Danmark. Det er anden gang i foreningens 
historie, at vi har været nødsaget til at udskyde mødet. Denne ændring gav os store udfordringer i forhold 
til vores indgåede aftaler med hotel og foredragsholderne. Vi ”havde is i maven” overfor hotellet i forhold 
til, at vi ikke aflyste vores booking der, mens vi afventede regeringens udspil. Det afstedkom samlet set, at 
vi kom rimeligt økonomisk smertefrit i gennem flytningen af datoer og sted, da regeringen udstedte et 
forsamlingsforbud, som umuliggjorde at gennemføre det planlagte møde og kursusforløb. 

Medlemmerne oplever ”value for money”, de får støtte i mange juridiske og lønmæssige udfordringer af 
vores kredsformænd/lønforhandlere og sekretariatschef Bo Dyregaard. Det er tydeligt, at kommunerne 
strammer op om lønnen og vores ansættelsesforhold. Mange ungdomsskoleledere får flere og flere 
opgaver, som ofte udløser mere i funktions- og kvalifikationsløn til os medlemmer.  

Heldigvis lykkes det i høj grad vores dygtige kredsformænd/lønforhandlere at sikre de fleste af os en rimelig 
overenskomstmæssig løn, når de forhandler for os, men der er også kommuner, som udfordrer os kraftigt. 
Dette både i forhold til gældende lovgivning på ungdomsskoleområdet og i forhold til vores overenskomst. 
Dem forfølger vi til stadighed. Flere kommuner benytter sig af ”udfordringsretten” og hver gang, der har 
været uenighed i fortolkningerne, får vi – efter henvendelse til KL og/eller ministerierne – medhold. 

Antallet af sager for LU er ikke blevet mindre, kredsformændene har brugt sekretariatets kompetence ved 
mange sager. 

Foreningen har til opgave at yde god service over for medlemmerne. Udover det, der er af beskrivelser i 

nærværende årsberetning, kan man med fordel læse mere om ”formål og gøremål” i foreningens 

vedtægter, som findes på LU’s hjemmeside. 

Vores sekretariatsmedarbejder – Pernille Bruhn – har dygtigt og samvittighedsfuldt ydet en stor indsats for, 

at alle vore medlemmer føler sig godt og ordentligt behandlet.  
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Sekretariatschef Bo Dyregaard har været rundt til forhandlinger i en række af landets kommuner for at 

tjene medlemmernes interesser.  

Det er også afgørende for vores forening, at man ud over sit medlemskab har mindst lige så meget følelse 

af ejerskab for sin egen forening. At man ikke kun er medlem af noget – men at man er med i noget, som 

man er medejer af. 

Derfor endnu en gang en stor tak til sekretariatet for en fantastisk indsats. 
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Handlingsplanen 

Michel Larsen faciliterede endnu en gang  med stor ekspertise en meget givtig cafedebat på Årsmøde 2019. 

Nu er det jo blevet en ny tradition på vores årsmøde, da det er en form, som giver alle fremmødte taletid 

og giver bestyrelsen gode input til handlingsplanen m.m. 

LU’s handlingsplan skal hvert år vedtages på foreningens årsmøde og er gældende til næste årsmøde. 

Handlingsplanen baserer sig på foreningens vedtægter, og bestyrelsens opgaver tager således 

udgangspunkt i handlingsplanen. Bestyrelsens forslag til handlingsplan i standardiseret udgave fremlægges 

til diskussion på årsmødet. Og diskussion skal der være, så man som medlem og årsmødedeltager oplever, 

at demokratiet er nærværende, og at man har indflydelse via retten til at tale - og blive hørt.  

Bestyrelsens handlingsplan for foreningsåret 2019-2020. 

1) Ungdomsskoleledelse i ny kontekst 
2) Nye opgaver til ungdomsskolen 
3) Demokratisk dannelse 

Og hvad er der så sket med ovenstående indsatser? 

Ad 1. Her har LU i tæt samarbejde med COK gennemført kompetenceforløbet ”Strategi og 
ungdomsskoleledelse i bevægelse” med 119 deltagere. Forløbet var opdelt i tre moduler og fik en flot 
evaluering af forløbets deltagere. 

Ad 2. LU er opmærksom på, at mange og flerartede opgaver tilføres ungdomsskoler landet over. I den 
forbindelse har LU fokus på, at flere opgaver nødvendigvis også udløser en øget normering og mere 
ledelsestid. 

Ad 3. Ungdomsskolens formålsparagraf understøtter ”Demokratisk dannelse”. Med denne formålsparagraf 
i hånden er vi en central spiller i sikringen af vores demokratiske samfund, at vi værner om og kæmper for 
vores demokratiske værdier og rettigheder som frihed, lighed, ytrings- og forsamlingsfrihed, pligter og 
ansvar i fællesskabet er væsentligt i vores arbejde med Danmarks ungdom. I forbindelse med Årsmødet 
2020 som skulle have været afviklet i april måned, var temaet for kursusdagene demokratisk dannelse. 

Henset til nedlukningen af Danmark på grund af Corona vil bestyrelsen anbefale Årsmødet, at vi i perioden 
indtil næste (forhåbentligt) ordinære Årsmøde i 2021 arbejder videre med ovenstående indsatser fra 
handleplan 2019. 

Til årsmødet 2021 påtænker vi at fremlægge følgende emner til handleplanen: 

1. Unges medborgerskab 
2. Bæredygtighed 
3. Pædagogikkens årti 

Ovenstående er kun forslag og de kan overhales af virkelighedens verden, så tag dem kun som et udkast, 
med forbehold for ændringer. 
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Kredsbestyrelserne 

Kredsbestyrelserne er LU’s garant for, at der lokalt arbejdes med udvikling af vores forening. Samtidig 
udgør kredsbestyrelserne sammen med LU’s bestyrelse den samlede politiske ledelse i foreningen mellem 
årsmøderne. I de enkelte kredse har der været etableret en lang række kurser og konferencer for 
medlemmerne. Da der i stort set samtlige kommuner i Danmark er netop én ungdomsskole, siger det sig 
selv, at netværksdannelse og sparring kun kan etableres på tværs af kommunegrænser.  

Kredsbestyrelserne tager stor del i disse aktiviteter med at skabe fora for netværksdannelse i form af 
møder, kurser konferencer og studieture.  

Der har været afholdt en fornem vifte af kursus- og konferencetilbud i dette regi. Det er sundt for 
demokratiet i vores forening, at kredsene på denne måde plejer det faglige og pædagogiske sammenhold.  

Kredsbestyrelsernes øvrige arbejde kaster ligeledes en masse erfaringsudveksling af sig, som er helt 
afgørende for, at ungdomsskolerne i den praktiske dagligdag kan bevare og udvikle gejsten og 
entreprenørånden. 

LU’s bestyrelse vil gerne takke alle kredsbestyrelser for indsatsen i det forløbne år. 

 

Kredsformænd og lønforhandlere 

En stor tak til vore kredsformænd og lønforhandlere. De har en helt central rolle i vores forening. Det er en 
stor opgave og vi må opfordre alle vore medlemmer til, at man selv tager aktivt del i arbejdet med at 
beskrive egen arbejdssituation grundigt som udgangspunkt for en lønaftale. 

Gennem en række ”lønforhandlerdage” på sekretariatet er vore kredsformænd/lønforhandlere således 
klædt på til opgaven. En opgave, der kun vanskeligt lader sig beskrive, idet vores modpart i forhandlingerne 
– kommunerne – er yderst uens i størrelser.  

Vore lønforhandlere har stor nytte af at sparre med hinanden for selv at blive så dygtige forhandlere som 
muligt. Lad os alle hjælpe dem så godt vi kan med at beskrive vore egne stillingers indhold solidt og reelt, så 
forhandlingssituationerne får højeste grad af professionalisme og troværdighed fra vores forenings side. 

Endnu engang tak til kredsformænd og lønforhandlerne for jeres indsats.   

 

Foreningens pensionister 

Foreningens pensionister har også i dette foreningsår været meget aktive i forhold til diverse 
arrangementer. Tak til pensionistudvalgets formand og dets medlemmer fra samtlige kredse for jeres store 
engagement. Du kan sidst i beretningen læse pensionisternes skrevne beretning. 
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Samarbejdspartnere 

Bestyrelsen har en række samarbejdspartnere, som også har til formål at højne kvaliteten i indsatsen på 
børne- og ungeområdet. Hvad enten man er partnerorganisationer eller deciderede samarbejdspartnere, så 
er alle efterhånden blevet klar over, at det er ”den fælles kraft”, der muliggør den helhedstænkende 
indsats. Ingen kommer ret langt ved egen kraft og alle er således bedst tjent med at være ”en maske i det 
store net”. 

 

Undervisningsministeriet 

Indstillingen i ministeriet til ungdomsskolen er præget af stor interesse og samarbejdsvilje.  Vi mener i LU at 
kunne mærke stigende interesse for ungdomsskolens muligheder såvel i uddannelsesbilledet som på 
fritidsområdet. Denne interesse giver naturligvis også en øget forpligtelse for LU til at gøre opmærksom på 
at udnytte ungdomsskolelovens muligheder. Ministeren og hendes ministerium har udtrykt stor 
anerkendelse af vores faglighed og kvalitet af den kommunale ungdomsskole.  

 

KL - Kommunernes Landsforening 

KL’s forskellige repræsentanter viser stor interesse for ungdomsskolen og vi møder forståelse for de 
muligheder og udviklingspotentialer i såvel vores praksis som lovgivning. Rundt om i landet får 
ungdomsskoler besøg af KL’s folk i forbindelse med opfølgninger på projekter mv. Dette giver muligheder 
for at få sat virkelighed på de mange ord, der hele tiden præger debatten om uddannelse og unge.  

KL er vores allesammens forening i og med, at Ungdomsskolen er en del af en kommune og dermed en del 
af en kommunes politikker. 

KL er fremover igen deltager i møderne i Kontaktudvalget. Det  glæder os meget at KL igen har prioriteret at 
afsætte tid til denne opgave. 

Beslutninger og opfordringer, der produceres i KL-regi, er der således en forventning til, at kommunerne 
gør sig anstrengelser med at føre ud i den praktiske kommunale hverdag. 

Vores sekretariat har jævnlig kontakt med KL’s forhandlingsafdeling, det kan være en fortolkning af vores 
overenskomst, det kan være et spørgsmål om fortolkning af vores lovgivning og måske også uformelle 
drøftelser om en forhandling i en given kommune.  

LU oplever, at KL på politisk niveau gerne vil mødes med os og at de giver udtryk for ungdomsskolernes 
rolle i kommunerne, hvor de ser os som et væsentligt område. 

 

BKF - Børne- og Kulturchefforeningen  

BKF skal ikke være i tvivl om, at der fra vores side er absolut parathed i forhold til dialog og løsning af 
opgaver. BKF’s medlemskreds er helt centralt placerede beslutningstagere i det kommunale 
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ledelseshierarki. De udgør netop den part, der har bedst mulighed for at se og beslutte, hvordan den 
kommunale ungdomsskole med sin brede vifte af muligheder kan tænkes ind i den samlede indsats på 
børne- og ungeområdet.   

Der er stor forskel på, hvor meget der gøres brug af ungdomsskolen i kommunerne. 

LU bidrager gerne med oplysnings- og udviklingsarbejde, og vi skal derfor opfordre BKF’s bestyrelse til også 
at gøre egne medlemmer opmærksomme på den kommunale ungdomsskole i en fremadrettet 
helhedstænkt indsats over for den yderst forskelligt sammensatte gruppe, som børnene og de unge udgør i 
kommunerne.  

 

Uddannelsesforbundet 

Opgaven med at udvikle på ungdomsskoleområdet vil være yderligere styrket i et godt samarbejde med 
Uddannelsesforbundet. Uddannelsesforbundet er en faglig organisation for flere af vores personalegrupper 
i ungdomsskolen. Det vil være gavnligt for ungdomsskolerne, at ledelse og tillidsmænd sammen får 
mulighed for at diskutere udvikling og efterfølgende omsætte teori til praksis.  

Efter LU’s opfattelse er det en styrke, at vore to foreninger har hver sit udgangspunkt og hver sin rolle, der 
begge er afklarede. 

 

Kontaktudvalget 

Ungdomsskolens kontaktudvalg består af repræsentanter fra: KL, Undervisningsministeriet, 
Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen, Uddannelsesforbundet, BUPL og LU. 

Udvalgets opgave har også i det forløbne år fortrinsvis været at ”bringe ting til torvs”, som bliver diskuteret 
parterne imellem således, at alle efterfølgende havde et klarere billede af retning og indhold i en given 
problematik.  

Kontaktudvalget har klart et potentiale, når det drejer sig om at få bragt autentiske billeder af hinandens 
virkeligheder, det er forudsætningen for at forstå hinanden og dermed danne grundlag for funderet 
samarbejde. Kontaktudvalgets medlemmer fra ministeriet deltager kun i udvalgte møder/emner, mens de 
øvrige medlemmer er faste deltagere som mødes fast. 

Alt i alt et godt forum for vores skoleform, hvor vi har en høj kvalitet i diskussioner og meningsudvekslinger.   

LU vil gerne takke Kontaktudvalgets repræsentanter for det gode samarbejde i det forløbne år. 

 

Ungdomsskoleforeningen  

Ungdomsskoleforeningen er ungdomsskolernes formidlings- og udviklingscenter. De bidrager til sikringen af 
vores skoleform og deltager aktivt uddannelsespolitisk og i samfundsdebatten omkring unge, fritidsliv og 
læring. 
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Ungdomsskoleforeningen bidrager med grundig information, som giver ungdomsskolerne mulighed for at 
agere med større sikkerhed i forhold til deres egen udvikling.  

LU har stor interesse i at have en stærk Ungdomsskoleforening, der i tæt dialog med medlemsskolerne 
udvikler kurser m.v., som styrker og aktualiserer undervisningen i relation til de krav om form og indhold, 
der er til en given opgave.  

Men vi må ikke glemme, at Ungdomsskoleforeningen kun er så stærk, som medlemsskolerne gør den. 
Styrken i udvikling ligger også i kendskab til den konkrete virkelighed. Derfor skal ungdomsskolerne se sig 
som en del af den ressource, der skal til for, at man kan få noget tilbage. Det betyder også, at 
ungdomsskolerne i videst muligt omfang skal gøre sig til en del af forskellige netværk for hele tiden at være 
fremme i skoene. 

Bladet ”Ungdomsskolen” giver ligeledes en fin mulighed for at være opdateret i relation til spændende 
projekter samt undervisningsverdenens mange begreber og implementeringen af dem. Informationer som 
den enkelte ungdomsskole kan have gavn af. LU takker for den spalteplads vi har fået i bladet. 

LU har haft flere drøftelser på formandsniveau. Disse formandssnakke med Ungdomsskoleforeningens 
formand har styrket samarbejdet mellem os.  

LU vil også gerne udtrykke sin glæde over den store indsats som Ungdomsskoleforeningen udførte i forhold 
til at få ungdomsskolens undervisning  og dens klubber med i en genåbningsfase efter Coronaudbruddet, 
som nok betød, at vi fik lov til at genåbne den 18.maj. Det skal I have stor tak for. 

www.ungdomsskoleforeningen.dk  

 

Ungdomsringen 

Ungdomsringen tager spørgsmål om børn og unges vilkår op til offentlig debat. Ungdomsringen arbejder 
kontinuerligt på at sikre kvalitet og helhedstænkning i forhold til opgaveløsningen på børne- og 
ungeområdet. Ungdomsringen sikrer respekt for professionelle og frivillige, der arbejder for og med børn 
og unge, i anerkendelse af børn og unges fællesskaber og muligheder for udvikling. 

LU mener, at Ungdomsringen qua sin frie status skal øve professionel vidensbaseret kritik af hele børne- og 
ungeområdet på landsplan, i de enkelte kommuner og de enkelte ungdomsskoler.  

Ungdomsringen er den part på ungdomsscenen, der har ressourcerne til at gennemføre analysearbejde af 
hele ungeområdet. Kulturelt, fagligt og socialt. Og det vil også være afgørende for god 
ungdomsskolevirksomhed, at ungdomsskolerne er opdateret med hensyn til denne viden. 

Ungdomsringen er aktiv på mange områder bl.a. med en lang række kurser og som samfundsdebattør i 
medierne med emner, som også er interessante for ungdomsskolerne. 

Ungdomsringen benyttede sig også af sine politiske kontakter og sikrede derved at vores ungdomsklubber 
blev medtænkt i genåbningen af Danmark efter Coronaudbruddet. 

www.ungdomsringen.dk  

 

file:///C:/Users/pnie/Documents/www.ungdomsskoleforeningen.dk
file:///C:/Users/pnie/Documents/www.ungdomsringen.dk
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COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling 

COK er kommunernes egen forening og har mere end 50 års erfaring som kursus-, uddannelse- og 
læringspartnerne for politikere, ledere og medarbejdere i den kommunale sektor. 

COK og LU har indgået en samarbejdsaftale og er enige om at samarbejde tæt om kompetenceudvikling af 
ledere i ungdomsskolerne. LU og COK vil have en løbende dialog om mulige og potentielle 
samarbejdsmuligheder. 

Vores kompetenceudviklingsforløb ”Strategi og ungdomsskoleledelse i bevægelse” med næsten 119 
deltagere var et meget tilfredsstillende forløb på tre moduler, som virkelig satte ungdomsskoleledelse på 
dagsordenen. Der deltog udover LU-medlemmer også kommende lederaspiranter, samt et mindre antal 
ledere fra andre faglige områder f.eks. BUPL. Fælles for alle var ungdomsskolen. 

LU har sæde i COK Advisory Board. 

 

Livet i Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 

Formanden bruger til stadighed megen tid på at netværke med KL, Undervisningsministeriet, Børne- og 
kulturcheferne, Ungdomsskoleforeningen, Uddannelsesforbundet, Ungdomsringen, BUPL, 
Uddannelseslederne af 2018, Skolelederforeningen m.fl. 

LU får rigtig mange lovforslag m.m. til høring. Her vælger bestyrelsen efter samråd med sekretariatschefen 
og på baggrund af hans juridiske vurdering, hvilke vi sender høringssvar på.  

Vores Forretningsgrundlag og Styringssæt har været bestyrelsens afsæt for arbejdet med at forny og skabe 
et endnu bedre LU i de kommende foreningsår. Bestyrelsen arbejder til stadighed på at huske at leve op til 
vores værdier, vi skal være resultatorienterede, professionelle og troværdige. 

Endvidere har vi fokus på vore væsentligste kernepunkter: Den almene Undervisning, 

Heltidsundervisningen, 10.kl og ungdomsskoleklubberne. 

LU søger hele tiden at få etableret den nødvendige ledelse af disse områder og selvfølgelig få opkvalificeret 

vore medlemmer til disse opgaver. 

Dette sker gennem udbudte kursusforløb og konferencer samt nedsættelse af netværksgrupper. 

Nye spændende opgaver og udfordringer til ungdomsskolerne og dens ledere har vi konstant fokus på, 
både i forhold til ledelsesnormeringen og opgavens art. Her er vores kredsformænd dygtige til at ”kæmpe” 
for medlemmernes lønvilkår. Vi forsøger stadigvæk at få  forhandlet en endnu bedre overenskomst med KL 
på funktions- og kvalifikationslønsområdet. 

Ungdomsskoleplanen (jf. Lov om Ungdomsskole § 4) har medlemmerne efterlyst megen støtte til. LU har 
afholdt et ”miniseminar” i de fleste af vores kredse. LU har oplevelsen, at ungdomsskoleplanen stadigvæk 
er et væsentligt dokument i de enkelte kommuner. LU har haft sager i forhold til ledelsesnormeringen, hvor 
ungdomsskoleplanen er blevet en del af en forhandling med enkelte medlemmer i deres sag med 
kommunen.  
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Kompetenceforløbet. 

Strategi og Ungdomsskoleledelse i bevægelse var et kompetenceudviklingsforløb for landets 
ungdomsskoler og dens ledere samt øvrige nøglepersoner. Dette forløb var et af årets store satsninger – 
hvis ikke den største i flere år. Med 119 deltagere må vi fremføre, at målet blev nået. Vores kolleger 
ønskede kompetenceforløbet. Flere har udover at deltage i forløbet også været til eksamen i fagene, som 
en del af deres DOL. 

Da deltagerantallet var så højt, blev det muligt for LU og COK at hyre mange af landets dygtigste 
undervisere på de forskellige områder. Ligeledes blev forløbene afviklet til meget fornuftig deltagerpris. 

Efter at have afsluttet de tre moduler, har vi bedt deltagerne om at evaluere forløbet. Ud af de modtagne 
evalueringer mener LU, at vi har opfyldt de ønskede forløb for vores medlemmer. Disse evalueringer har 
været drøftet på et møde mellem COK og LU og LU´s bestyrelse vil bl.a. bruge de indsamlede erfaringer i 
vores videre arbejde. 

Alt i alt var forløbet en rigtig flot ”reklameplads” for LU og var et svar på, at medlemmernes ønske blev 
opfyldt. 

Friluftsrådet 

I Friluftsrådet har vi fået vores ”egen” repræsentant, da vi sammen med andre gode samarbejdspartnere 
indstillede Flemming Torp til deres bestyrelse. Vi tænker, at ungdomsskolerne har fået en god 
repræsentant i Flemming og vi ser frem til vores fortsatte samarbejde. Friluftsrådet har stor interesse for 
ungdomsskoleområdet og har mange projekter i vores regi – rundt omkring i hele landet. Vi arbejder hele 
tiden for at sikre ungdomsskoleområdet indflydelse og konkrete projekter. 

Tak til Flemming Torp 

 

Rådet for Børns Læring 

Formanden blev udpeget til Rådet for Børns Læring, i dette fora sidder alle som har en mening om børn og 
unge. LU havde held til – sammen med andre gode partnere – at få ungdomsskolen med ind i Rådets 
arbejde. En vigtig opgave for Rådet er at rådgive Børne- og Socialministeren og Undervisningsministeren. 
Rådets arbejde har været påvirket af Coronaen og har således ligget lidt i dvale. 

 

10.klasse 

10.klasses området har fyldt meget i vores bestyrelsesarbejde. LU vil til stadighed arbejde for, at 10. 
klasserne blive placeret i det kommunale regi og gerne i ungdomsskolen. LU deltager fremover i møderne i 
det Alternative Ekspertudvalg for 10.kl. I dette udvalg sidder alle interessenter på 10.kl. området. Da 
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ungdomsskolerne har tæt på en tredjedel af landets 10. kl., er det vigtigt, at vi fastholder vores 
engagement. Vi arbejder tæt sammen med Ungdomsskoleforeningen i dette arbejde. 

 

Ledelseskommissionen 

Der er på LU´s hjemmeside et holdningspapir med LU´s holdninger til givne anbefalinger i kommissionens 
rapport. Dette holdningspapir er udarbejdet i samarbejde med vores kredse. 

 

Firkløvermøder 

LU har sammen med Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen og BUPL afholdt flere møder på 

formands/forretningsudvalgsniveau. Disse møder har fokus på at styrke landets ungdomsklubber. 

 

Pensionistudvalget 

Pensionistudvalget består af en pensionist udpeget af hver LU-kreds, samt LU formanden.  

Udvalget vælger selv sin formand, som også er ansvarlig for udvalgets økonomi. Ud af pensionisternes 

indbetalte kontingentmidler, afsætter LU´s bestyrelse en økonomisk ramme for udvalgets arrangementer, 

administration og mødevirksomhed. 

Udvalget kan indberette til bestyrelsen om pensionsforhold, som medlemmerne anser for urimelige eller 

problematiske. Det drejer sig om forhold, som registreres af dem, der selv ”har skoene på”. Udvalget tager 

ikke selvstændige rets- og tjenstlige initiativer. 

Med henblik på socialt samvær og gode oplevelser arrangerer udvalget et passende antal årlige træf med 

indhold. I 2019 gennemførtes en 3-dags tur til Silkeborg, hvor der var 25 deltagere. Golfturneringen i 2019 

blev afviklet i Kolding.  

I 2020 laves der en 3-dags tur til Køge. Ligeledes laves der enkeltstående arrangementer rundt i de enkelte 

kredse. 

Der er planlagt en golfturnering i Kolding i 2020. 

I juni måned 2018 blev der afviklet en oplevelsestur til Armenien. 

I marts 2019 var der planlagt en tur til Argentina og Brasilien, men turen måtte aflyses, da der ikke var nok 

tilmeldte. 

P.t er der ca. 90 pensionister, som hver betaler 402 kr. i kontingent om året til LU. 

Pensionistudvalg har afholdt 2 møder i 2019.   
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Følgende er udpeget til udvalget: 

Kreds Nordjylland    Jens Peter Ellefsen - formand 

Kreds Midt– Vestsjælland     Mogens Helt 

Kreds Sydjylland    Peder Verner Hansen 

Kreds Sydsjælland og Bornholm   Aksel Holst Sørensen 

Kreds Fyn     Niels Erik Bøgelund 

Kreds Midt– og Vestjylland    Arne Sørensen 

Kreds Østjylland    Jørgen Naut 

Kreds Hovedstaden   Troels Svendsen 

LU’s bestyrelse   Per Nielsen 

 

Stor tak til vores pensionister for deres store indsats med at holde sammen på vores pensionerede 
kollegaers fællesskab.  

 

Afslutning 

Tak til alle jer LU’ere for jeres medvirken til, at ungdomsskolerne rundt om i landet står som garanten for 

dynamik, forandringsparathed og velvilje over for vore kommunale samarbejdspartnere, som kan regne 

med ungdomsskolen og dens medarbejdere.  

Det har været imponerende, hvorledes mange af landets ungdomsskoler har været ekstremt 

omstillingsparate da Coronaen ramte Danmark. Det var imponerende, hvorledes I formåede at skabe tiltag, 

hvor I f.eks. sikrede social kontakt til udsatte unge, virtuelle klubtilbud m.m.  

Med ungdomsskolernes mangeartede virksomhed og geografiske spredning er der brug for ledelse på 

mange parametre. Ingen anden kommunal institution er så spredt med hensyn til geografi, tilbud og 

ungegrupperinger, som ungdomsskolen.  

LU arbejder til stadighed på at forberede bl.a. vore afdelingslederes løn- og ansættelsesforhold  - det er 

vigtigt at vi til stadighed kan fastholde og udvikle vores yngste ledere, da de også er væsentlige i 

udviklingen af ungdomsskolernes indhold og virke lokalt. 
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Samarbejdet med de lokale ungdomsskolebestyrelser og vigtigheden af deres arbejde bør I have fokus på.  

Ved det kommende kommunalvalg til november skal der vælges nye byrådsmedlemmer og dermed nye 

politikere til vores ungdomsskolebestyrelser, så det er vigtigt at vi alle til stadighed gør det attraktivt at få 

en politisk plads. LU prioriterer uddannelse og inddragelse af bestyrelserne lokalt som vigtig i fastholdelsen 

af udviklingen af ungdomsskolen 

Det kræver ledelse. Ledelse der kan råbe op, formulere løsninger og endelig omforme det hele til 

handlinger. Vi har en god rammelov, som netop skal være med til at skabe rammerne for kommunens 

unge.  

Og endnu engang beviste I en af ungdomsskolelederens styrker, nemlig da mange af jer fik opgaven med at 

skabe sommerferieaktiviteter for børn og unge i kommuner i fortsættelse af regeringens 

sommerferiepakke. Det var virkeligt godt gået af jer at få stablet alle de forskellige aktiviteter på benene på 

relativ kort tid. Også her markerede I og jeres ungdomsskole sig på bedste vis. Vi er en væsentlig del af den 

kommunale opgaveløsning for kommunernes unge mennesker. 

Uden gode ledere er der ingen gode ungdomsskoler. 

Tak for jeres store indsats på jeres ungdomsskoler og i jeres kredse – den er uvurderlig.  

LU’s bestyrelse ønsker alle et godt årsmøde 2020. 

  

Bestyrelsen 

September 2020 

 


