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DAGSORDEN Medlemsmøde 
 
Dato: Tirsdag, den 11. september 2018 kl. 09.30  – ca. 13.00 (Morgenmad kl 9.30, møde fra kl 10) 
  
Sted: Halsnæs Ungdomsskole, Syrevej 19 (Brandstationen) 3300 Frederiksværk. 
 
 
Punkt 1: Velkomst og præs. af Halsnæs Ungdomsskole v/ Nina 
 

Nina fortalte om Halsnæs Ungdomsskole og den udvikling som har banet vejen til Ungdomsskolens nye 

rammer. 

 
Punkt 2: Valg af ordstyrer  
 
Punkt 3: Nyt fra Bestyrelsen 

- Formanden har ordet, den brede pensel og det skarpe øje  (Nyt koncept og I kan 
glæde jer) 
 

Velkommen til nyt medlem fra Københavns Ungdomsskole. 

Troels opfordrer til at være opmærksom på den øget fleksibilitet der opleves i sammenhæng med nye 

opgaver som lægges ind under ungdomsskoler. 

En opmærksomhed kan være at ledelsesniveauet når opgaverne og omfanget vokser, at det kræver en 

større grad af strategisk ledelse. 

Troels kan have en frygt for at vi sælger os selv, når vi øger omfanget af opgaver i den kommunale 

ungeløsning – fx ved løsning af folkeskoleopgaver. 

Glostrup ungdomsskoleleder er blevet medlem af LU, men Ungdomsskolen mangler en 

ungdomsskoleplan, som Troels understreger er lovpligtig. LU har bedt kommunen om at se en 

ungdomsskoleplan. 

Troels glæder sig over at vores LU formand er blevet beskikket i Undervisningsministeriet. 

 

 
Punkt 4: Nyt vedr. den kommende Ungdomsskolernes dag v/ Lasse  
 

Lasse orienterede om status på Ungdomsskolernes dag og oplyste at gruppen snart har en klar 

placering. Kort runde og status på forventede tilmeldinger. 

Referenten forslog at man kunne lave ungdomsskolernes dag hvert år – så kunne det planlægges fast i 

årsprogrammet for medarbejdere. 

Ved 150 tilmeldinger kan det løbe rundt, 120 tilmeldinger er minimum – under 120 tilmeldinger aflyses 

ungdomsskolernes dag. 

Lasse oplyser at programmet snart udkommer. 
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Punkt 5: Tema-inddelte medlemsmøder (Årshjul/overblik) v/ Troels 
 
Giver det mening at vi temaindekserer vores LU møder? Fx områder eller temaer som fritids/almen 

undervisning, ledelse, løn og ansættelse og klub. 

Overvej at ogle te a eller begrebet te a  ka  edvirke at edle er holder sig væk hvis de ikke 

synes det er relevant. 

Kom gerne med udmeldinger til medlemmer af kompetenceudvalget. 

Kompetenceudvalget udsender en invitation til input af evt. Temaer/emner. 

 
Punkt 6: Hvad er Ungdomsringen og hvordan får vi mest glæde af hinanden? 
                 Oplæg v/Jane Dupont – sekretariatsleder i Ungdomsringen. 
 
Jane gav et grundigt indblik i Ungdomsringens organisation og alt det udenom. 

 
Punkt 7: Kort Nyt fra LU v/Max Melchior 
 
Bria  tog pu ktet i Max’s fravær. 
Lu er i fuld gang med at udvikle og forbedre på baggrund af input fra seneste årsmøde. LU udmelder 

mere om dette senest til kommende årsmøde. 

Brian lover flere tiltag henover sæsonen. 

Brian fortæller om nogle almene råd om egen drift hvis vi skal undgå en kommunal involvering i 

ungdomsskolens organisering. Her tænkes særligt på §24b. 

Brian oplyser at der statistiks set er størst risiko for §24b hvis man involverer ungdomsskolen i 10. Kl. 

Tilbuddet. 

 
Punkt 8: Kort Nyt fra Kompetenceudvalget v/ vælger selv en repræsentant 
 
Er gennemgået tidligere 

 
Punkt 9: Kort Nyt fra Friluftsrådet V/ Lasse Preisler 
 
Lasse var ikke tilstede 

 
Punkt 10: Kort Nyt fra Ungdomsringen. 
 
Punktet blev taget under et tidligere punkt 

 
Punkt 11: kort Nyt fra Ungdomsskoleforeningen v/Hanne Tjessem 
Sendt ansøgning om fritidsjobs projekt, næste tema er fritidsundervisning. 

 
Punkt 12: Evt. 
Kan vi evt. Også inviterer ungdomsskoleforeningens formand? 

Vær opmærksom på at ikke oplæg bliver for tidskrævende så vi ikke får lejlighed til at netværke. 
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Planlagte møder (kaffe + frokost): 
 

Bestyrelsesmøde, 16. maj 2018 kl. 9:30-11 – Gribskov 
Medlemsmøde, 7. juni 2018, kl. 09.30-13 – Brøndby 
Bestyrelsesmøde 20. august 2018 kl. 9.30-11 – Ishøj 
Medlemsmøde, 11. september 2018 kl. 9.30-13 – Halsnæs 
Bestyrelsesmøde 14. november 2018 kl 9.30 – 11 -  Hørsholm  

 Medlemsmøde, 6. december 2018 kl. 9.30-13 – Hillerød 
Bestyrelsesmøde 23. januar 2019 kl 9.30 – 11 -  Ishøj 
Generalforsamling, 7. marts 2019 kl. 9.30-13 - ?? 

 
 

 

Bestyrelsen, kreds Hovedstaden: 
 

Troels W. Lund Formand, trwlu@brondby.dk  
Søren Peter Kanne Møller, kasserer  spkmo@gribskov.dk  
Ruzica Kukolj, rki@brondby.dk 30 68 53 26 –  tilmeldinger til medlemsmøder! 
Claus Skjoldam, cls@horsholm.dk  
Gøther B. Mathisen  goether.birch.mathisen@herlev.dk 20 87 36 18 
Helle Josefsen hjo37@helsingor.dk  
Rasmus A. Blichfeldt, Næstformand RAB@ishoj.dk  
Nina Wittendorff Pedersen, NIWIP@halsnaes.dk  
Niels Henriksen, cn23508@rk.dk  
 
 
 
 
Kompetenceudvalg:  
Hannes navne: Lasse (fritid, Brøndby), Niels (heltidsundervisning, Rødovre), Lise (fritid, Hvidovre), Jesper (klub, Fredensborg) og mig (fritid, Taastrup). 

Lasse Malmqvist – Brøndby – 2311 0096 – lamas@brondby.dk  
Hanne Tjessem – Tåstrup - 4335 2805 - hannetj@htk.dk  
Niels Henriksen –  Rødovre - 30 76 85 25 - cn23508@rk.dk 
Jesper Lange – Fredensborg  – 72 56 55 55 - jlan@fredensborg.dk 
Thomas N. Feldborg Bruun – Egedal - 7259 9201 - Thomas.Bruun@egekom.dk 
Gitte Magnus – Rudersdal - GNAS@rudersdal.dk  
Lise Zaar – Hvidovre - lza@HVIDOVRE.DK  
Tommy Troelsen – Hillerød - totr@hillerod.dk  
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