
Referat fra LU Sydjylland medlemsmøde 20.02.2017 

 

 Friluftsrådet lokale kreds. Hans Lund (Varde) har tidligere siddet i bestyrelsen. Der er 

en plads ledig. Skal være en leder – LU repræsentant. Interesserede kan henvende sig 

til Formanden. 

 Kredsbestyrelseskonference: Café model til debat, afvikles ligeledes på årsmødet. 

Ungdomsskolen bliver 75 år, der er udgivet et hæfte (lille oplag) af 

Ungdomsskoleforeningen. Der bliver en fælles markering af jubilæet den 29. 

september. Nogle kredse arbejder med kursusvirksomhed, også for andre end ledere. 

Det er ikke kredsbestyrelsen holdning at dette hører til i dette regi, men er bedre 

placeret i ungdomsskoleforeningen. 

 Opfordring til at deltage i årsmødet. Der skal vælges en ny formand. Per Nielsen fra 

Fredensborg opstiller. Vores kreds har dermed ingen repræsentant i den centrale 

bestyrelse. Overvej gerne om I vil opstille til dette. 

 Netværk for kontraktansatte, og et øget fokus på dette kunne være relevant. Bo fra LU 

kommer ind på udviklingen på landsplan omkring disse ansættelsesforhold – ligeledes 

kommer der et oplæg omkring forhåndsaftaler 

 24b, hvordan arbejder LU strategisk med ”truslen” herfra? – 24b er en lov, så det kan 

være svært at arbejde imod den. LU’s fokus er at få ansat en ungdomsskoleleder som 

øverste leder for 24b skoler, og at overenskomsten overholdes. Kan vi flytte fokus, så 

24b skoler kan ses som en positiv ting for ungdomsskolerne – hvordan bærer vi vores 

kultur ind i denne opsætning? Principielle overordnede udmeldinger til kommunerne, 

går fra LU’s sekretariat, eksempelvis overenskomstens overholdes.  

 Oplevelse fra Vejle omkring at opgaverne og delopgaver bliver mere defineret ovenfra. 

Hvordan bevarer vi ungdomsskolens tilgang til opgaveløsning? Kan en fælles profil på 

landsplan afhjælpe dette? Kan vi lykkes med dette, kan vi måske undgå at ”der går jura 

i den”! Kan vi få stillet opgaver, hvor ungdomsskolen er bedst tjent med ikke at påtage 

sig opgaven (hvis vi kan sige fra!).  

 Kan vi arbejde med ”Vejers modellen” med muligheder for at deltage i forskellige 

workshops med relevante emner.  


