
LU-Fyns Sensommerkonference 2018, d. 30.-31. august i Odense 
 

 

 

Torsdag 

 

Velkomst v./ Formand for LU-Fyn Kurt Struve. 

 

 

Ledelse af unge medarbejdere  

TALK imellem Troels Bøgh Nielsen, Randers Ungdomsskole og Emilie Torp Henriksen, formand for Ungdomsrådet i 

Middelfart, aktivt medlem af NAU og ikke mindst ung medarbejder i både Assens og Middelfart ungdomsskoler. 

Moderator Maria Friis, UngOdense 

 

Troels: Vigtige ledelsesmæssige prioriteringer er relationer, god kemi, gode rammer og værdier, indflydelse og 

troværdighed. 

Emilie: Det er vigtigt at lære de unge medarbejdere at kende. Være åben overfor fleksible mødetider. De voksne skal 

turde give slip indenfor en given ramme. 

Begge: Ung til ung er mere i øjenhøjde, og unge medarbejdere kan med fordel bruges til visse opgaver, der optager og er 

i direkte kontakt med unge. 

Der er forskel på at lede medarbejdere og frivillige. 

Hjemmesider og Facebook/Messenger bør suppleres af kommunikation via Instagram og Snapchat. 

 

Besøg i Halmhuset, Østre Plads, Danmarksgade 10 

Læring for fremtiden - Oplæg v./ Anders, Susan og Erik 

 

Halmhuset er et nyt læringsmiljø med fokus på bæredygtighed, centralt placeret i Odense. 

Huset blev i 2015/16 bygget af frivillige og bliver i dag brugt af UngOdense som et spændende ”klasseværelse” med 

tilhørende værkstedsfaciliteter, udekøkken mm til undervisning i bæredygtighed. Undervisning og workshops tilbydes i 

såvel Åben Skole for 5—6. klasser og i valgfag for 7.-9. klasserne.  

Besøget blev rundet af med bålmad fra udekøkkenet. 

Se vedhæftede Power Point om Læring for Fremtiden 

 

 

Ungeinddragelse  

Talk mellem Silke Fogelberg, tidligere formand for Danske Skoleelever / i dag projektansat i Ungdomsskoleforeningen 

med ansvar for demokratiprojektet UngDanmark og Emilie Torp Henriksen, formand for Ungdomsrådet i Middelfart.  

Moderator: Karsten Damgaard, UngOdense 

- De unge vil gerne arbejde frivilligt. 

- Ungeinvolvering kunne godt være mere omfattende/inddragende og ikke bare pynt på et voksenprojekt. 

- Det er ikke kun ”de stærke unge” der engagerer sig i ungdomsråd. 

- Det betyder meget for ungeinvolveringen, at der skabes gode relationer og fællesskaber imellem de unge.  

- Temaer i øjenhøjde kunne være: rusmiddelgrupper, international café, ungdomshuse o.lign. 

- Der er brug for at voksne udstikker nogle rammer for indflydelse og ungeinddragelse. 

- Der skal være plads til at fejle som ung. 

- Byd alle unge velkommen uanset deres baggrund – det gør en stor forskel.  

 

 

Fredag 

 

 

Oplæg om status for 10. klasse i Odense og på landsplan. v./ Erik Ravn, Jørgen Ettrup Nielsen og Per Lindegaard 

Christensen, UngOdense 

Se vedhæftede Power Point 

 

Fritidsvejledning i UngOdense. v./ Damir Balalic 

Se vedhæftede Power Point 

 

 



Kort medlemsmøde i LU-Fyn 

Kurt startede med at samle op på de to dages spændende oplæg og debatter. 

Svendborg Ungdomsskole er igen en del af kredsen omkring LU-Fyn og vi håber, at både de og andre af vores gode 

kollegaer i kreds Fyn, vi ikke har set så meget til i det seneste år, vil få tid og lyst til at bakke op om kredsens 

kurser/møder og arrangementer i fremtiden. 

I Middelfart er Birgitte Dyrbye Jensen blevet ansat som ungdomsskoleleder. 

Faaborg-Midtfyn søger en ungdomsskolekoordinator… 

Nordfyn har genopslået en stilling som Ungdomsskoleleder. 

Nyt fra hovedbestyrelsen v./ Birgitte:  

LU, Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen styrker og koordinerer samarbejdet på en række områder. 

Kredsformænd i LU vil i fremtiden blive inviteret til en tættere dialog med hovedbestyrelsen.  

LU deltog på Folkemødet med fokus på 10. klasserne og deres tilknytning til ungdomsskolen. 

 

Tak til Odense for at huse dette års sensommerkonference. Bestyrelsen vil snarest muligt melde sted og dato ud for 

næste års sensommerkonference, hvor vi håber på endnu flere deltagere fra Kreds Fyn. 

 

Næste arrangement i LU-Fyn er Kulturaften og på sensommerkonferencen vedtog vi, at vi d. 3. oktober starter 

med en hyggelig middag med efterfølgende koncert på Posten i Odense, hvor den står på funkmusik med det 

legendariske band Zapp Zapp! Nærmere info følger! 

 

Ref.: Peter 

    


