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LU medlemsmøde 28. maj 2019 

Referat:  

Deltagere: Heidi – Esbjerg, Jens Peter – Varde, Mikkel, Michael og Felix – Kolding, Jørgen-Haderslev, 

Uffe – Åbenrå, Jacob – Vejen, Otto – Vejle, Esben – Tønder. 

10.00 Velkomst v/formand  

Tak til Jørgen for at vi se faciliteterne i Vojens. 

10.05 Alt godt fra Haderslev v/Jørn Hansen  

Jørgen fortalte historien om, hvordan de fik værkstedet i Vojens. Det bruges bl.a. til fritidsfag og EGU. 

Der blev endvidere fortalt om vanskelighederne ved elevtilgang og dagligdagen på stedet mht. 

myndighedernes krav rent sikkerhedsmæssigt. 

Omkring fritidsundervisningen, er det ikke så let, som det har været. Man bruger stedet i Vojens, hvor 

klasserne på skift kommer på besøg for, at de skal lære ungdomsskolen at kende 

 

Vi fik en meget interessant rundvisning, med mange gode historier undervejs. 

10.35 Orientering v/formand  

Otto har kontaktet med Per (landsformand) og Bo (LU jurist), hvad ”særlige medlemmer” går ud på. 

Problematikken vil blive drøftet på næste årsmøde. 

Otto har været til lønforhandlermøde i København. Der har været lønforhandlinger i hhv. Kolding, Vejen 

og Hedensted. Tak til Bo Dyregaard for fantastisk support! 

Billund har delt ungdomsskole og kulturskole igen. 

Kredsformandsmøde den 3. juni. Noget som Otto skal tage med?  

• Til næste valg vil Mikkel V. gerne have lidt mere format over vores valg. Kandidaterne må gerne 

blive præsenteret. 

• Snakken må gerne bredes ud, så ting bliver mere end fagforening. (Mikkel V.) kunne man have 

årsmøde sammen med ungdomsskoleforeningen? Bare valg hver for sig. 

• Selve årsmødet var ikke helt det store, kun årsmødekurset var ok. (Michael) 

• Det er som om, at vi er to grupper, de ”gamle” og de ”nye” på årsmødet. 

• COK kurset var nøjagtig det samme. Det tog 4 timer, at komme i gang – for meget snak. 

Evalueringen foregik ved, at man bare kunne melde tilbage på 2 mails. Foredragsholderne var 

ikke optimalt forberedt på, at det var ungdomsskolens lovgivning, de skulle forholde sig til. 

• Er der afslag i prisen på COK kurset? Der er over 100 tilmeldte, så det må genere et overskud! 

Hvem får det? 
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10.55 Spørgeskemaet om indhold og form v/Jens Peter  

• Der blev bl.a. diskuteret, om vi har personer, der ved lidt mere end andre omkring de forskellige 

tiltage, så vi kan få kortlagt, hvem der kan være ressourcepersoner, som vi kan bruge på kryds og 

tværs. 

• Fælleskabet og ikke antal deltagere skal være afgørende for kvaliteten af LU syd møderne. 

• Emner i ”uprioriteret diskussionsrækkefølge” 

• Fritidsundervisningen 

• Hvordan unge tænker og hvordan man kan gøre tingene.  

• De enkelte Ungdomsskolers udfordringer – hvad kan vi lære hinanden – af hinanden?  

• Dannelse – digital dannelse / mobning 

• Bruge medarbejdere, der ved hvordan man gør ude i virkeligheden.  

• Værdier – hvordan kan man måle, hvad de forskellige tiltag giver de unge. 

• Lovende praksis – Tønder vil gerne underholde ☺  

• Se vedhæftet Power Point. 

11.40 Frokost  

12.25 Fællesskaber i LU syd v/Jens Peter 

JP gennem gik hvorledes konceptet er bygget op omkring ture/rejser. 

Der er stadigvæk plads til flere ungdomsskoler……så kontakt JP ☺  

13.15 Need 2 know v/alle 

Alle fortalte kort om hvilke udfordringer/tiltag de var optaget af. 

13.40 Evt. 

Næste medlemsmøde er i Aabenraa den 10. september fra kl. 10 til 14! 

Så sæt et stort LU syd kryds i jeres kalender den dag. 

Tak for et altid givende medlemsmøde ☺ 

 


