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Indledende bemærkninger 

Foreningen LU, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 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. 

 

Vore to sekretariatsmedarbejdere – Pernille Bruhn og Hanne Christner – har dygtigt og 

samvittighedsfuldt ydet en stor indsats for, at alle vore medlemmer føler sig godt og 

ordentligt behandlet.  

 

Sekretariatschef Bo Dyregaard har været rundt til forhandlinger i en række af landets 

kommuner for at tjene medlemmernes interesser.  

Kommunernes økonomiske trængsler afstedkommer tiI tider en anspændt politisk 

atmosfære, hvor en korrekt og professionel juridisk bistand til vore medlemmer er helt 

afgørende. 

Det er også afgørende for vores forening, at man ud over sit medlemskab har en 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. 

Bestyrelsen vil opfordre til, at alle aktivt bruger god tid på årsmødet til drøftelser og 

prioriteringer af det kommende års indsatser. 

Ligeledes håber vi, at denne beretning - kombineret med den mundtlige - vil kunne være 

med til at danne grundlag for en god debat og for gode beslutninger for det kommende års 

foreningsarbejde.  

 

Beretningen her er i form og indhold konstrueret således, at nye medlemmer kan få et 

overblik over indsatser og berøringsflader, som LU beskæftiger sig med – og i det hele 

taget hvad det er for en forening, man er medlem af. 

 

Der er, som i de foregående år, brugt megen tid på hjælp til medlemmer i forbindelse med 

lokale løn- og ansættelsesvilkår, hjælp i forbindelse med personalemæssige problemer, 

personlige forhold, fratrædelsesaftaler, pensionsforhold, fortolkning af aftaler, 

kursusvirksomhed etc. Altså situationer hvor det enkelte medlem oplever sig som modpart 

i relation til sin egen arbejdsplads, hvor man måske har været ”fast mand på holdet” i 

mange år. Således kan vore medlemmer opleve, at det kan gå hurtigt med at skifte fra 

involveret ”samskabende” leder til gemen brik, ”der blev til overs”.  

Det er heller ikke ukendt, at man i nogle kommuner forsøger sig med ”urent trav”, såsom 

at simulere ukendskab til gældende lov eller henholden til egen fortolkning af love og 

regler. Således er det som nævnt helt afgørende, at LU kan stille med det fornødne 

kendskab til at ”holde kæden på” i eventuelle forhandlinger. 

 

Derfor endnu en gang en stor tak til alle på sekretariatet for en fantastisk indsats. 
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Bland dig i alt 

Ungdomsskolens virke er qua sin lovgivning ”født til” at involvere sig i stort set alt, hvad 

der rører sig på børne- og ungeområdet. Intet er for stort, og intet er for småt. Og der er en 

meget bred vifte af problemstillinger omkring de unges liv og levned. Især de børn og unge 

for hvem livet ikke helt arter sig som ønsket. Den samlede ledelse på hver ungdomsskole 

bør således altid være opmærksom på, hvordan man kan klæde egen bestyrelse på til at 

være aktiv bannerfører i de politiske meningsudvekslinger med bund i substantiel realvi-

den på ungeområdet i den enkelte kommune. 

 

Ungdomsskolefolk har også i det forgangne år mødtes i utallige sammenhænge og disku-

teret ungdomsskolens fremtidige rolle. Hvordan håndteres f. eks. skillelinjen mellem rollen 

som støtte for den kæmpestore danske folkeskole og rollen som netop en kommunal 

ungdomsskole med sin egen mission? Hvordan italesætter vi den substantielle forskel 

mellem skoletiden og den fri tid? 

 

Den lange skoledag bliver kortere flere og flere steder i landet. Ambitionen opfylder ikke 

sig selv. Der skal mere til og det nationale ”ridt” med at nedlægge stadigt flere folkeskoler 

er ikke ubetinget med til at få forældre med over på den galej.  

Privatskolernes fremmarch samtidig med de kommunale skolenedlæggelser, sammenlæg-

ninger og fælles ledelse som ”det nye sort”, taler deres tydelige sprog. 

Det har været svært at give den lange skoledag tilstrækkeligt meget mening til, at det 

kunne afstedkomme en almindelig anerkendende national begejstring. 

 

Dette har også medført, at den enkelte ungdomsskole i kommunen – i sit samarbejde med 

de respektive folkeskoler – har måttet positionere sig i forhold til den lokale virkelighed. 

 

Det ændrer dog ikke ved, at ungdomsskolens opgave stadig også er at skabe gode 

fritidstilbud i den fritid, der nu engang er. Således at den enkelte unge samlet set får den 

bedst mulige hverdag ud af det. Unge er ikke kun elever, der skal klare sig godt i skolen – 

det er bestemt også vigtigt – men unge er især mennesker, som har et liv foran sig, som 

de skal lære at mestre. Vi må ikke sænke ambitionsniveauet på fritidsundervisnings-

området, blot fordi ting bliver vanskeligere. 

 

Ungdomsskolerne skal således hele tiden være i offensiven med at etablere løsninger og 

tilbud, være insisterende og give ”ungdomslivets fælder og faldgruber” kamp til stregen. 

Og det skal være tilbud, der ikke suger fornuft, økonomi og selvværd ud af dem, som de 

elektroniske medier i stor stil formidler i jagten på penge og passivisering af selvstændigt 

tænkende unge. 

 

Men en lang række kommuner har kæmpe store udfordringer. 

Det kan paradoksalt nok have den fordel, at man kan blive nødt til at interessere sig mere 

for ungdomsskolen og dens lovgivning, efterhånden som det går op for kommunerne, at 
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beskæftigelsessigtet, der har været traditionen i mange jobcentre, ikke kaster nødvendig 

øget uddannelse af sig. 

Processen vil kaste en lang række nødvendige handlinger af sig, og derfor skal vi være 

med i diskussionen og løsningerne hele tiden. Igen og igen. 

 

Hele baggrunden, for netop den situation skole- og uddannelsesverdenen står i, er jo, at 

færre skal betale for flere, konkurrencen udefra og at national lovgivning bliver mere og 

mere presset af international lov.  

Vi skal være med til at sørge for, at den nødvendige idé også bliver den gode idé. Intet er, 

som det var engang. Forudsætninger ændres og dermed også vores måde at tænke 

løsninger og samfund på. Løsninger var tidligere et spørgsmål om, hvilken vej man skulle 

vælge. Nationalstaten Danmark er ikke længere alene om at danne rammen for, ”hvordan 

vi tænker og lever samfund”.  

 

Polariseringen og internationaliseringen skaber sine tabere og vindere. Ikke alene i 

økonomisk henseende, men også kulturelt. Definitionen af, hvilket samfund man reelt er 

en del af, bliver i stigende grad uigennemskueligt for nogle. Her er der grobund for en 

lavine af udfordringer.  

Er dansk kultur bevaringsværdig, og er der dybest set nogen, der ved hvad dansk kultur 

er? Skal alle være med – og på lige vilkår? Eller er der forskelle – og hvordan håndterer 

man i givet fald disse? 

Alt dette og meget mere bliver både børn og de unge konfronteret med hele tiden. 

Og derfor er det også bydende nødvendigt, at ungdomsskolen bliver den bedst tænkelige 

partner til folkeskolen.  

 

Alle erfaringer viser, at centraliseringer medfører tab for de mindst mobile unge. Offentlig 

transport eller mangel på samme gør, at hvis man vil de unge, må man være der, hvor de 

er. Hvis vi læser Lov om Ungdomsskoler rigtigt – og det gør vi – så er den et værn mod en 

useriøs og substansløs ungeindsats, der accepterer det, som nogle kalder ”naturligt fra-

fald”. 

Alene det at anvende udtrykket ”naturligt frafald” legitimerer, at nogle falder fra af naturlige 

årsager. Systemet har skabt en kultur, som gør, at bestemte unge – under bestemte 

omstændigheder – forventeligt ikke lever op til de givne krav. At beskrive en situation som 

naturlig er i virkeligheden det, der giver os muligheden for at fraskrive os ansvar. 

Alle skal med. 

Ordentlige politiske beslutninger er grundlaget for ordentlige løsninger. Frafald eller ”ikke 

fremmøde” på ungdomsuddannelserne er bl.a. afhængig af den geografiske og mentale 

afstand til uddannelsesstedet. Relationer, netværk og nærvær har altid været – og er 

stadig – kernebegreber, som man ikke nødvendigvis bare kan effektivisere sig ud af.  
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Handlingsplanen 

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 handlings-

plan i standardiseret udgave fremlægges til diskussion på årsmødet. Og diskussion skal 

der være, så man som medlem og årsmødedeltager oplever, at demokratiet er nærværen-

de, og at man har indflydelse via retten til at tale - og blive hørt.  

Det kræver ligeledes, at handlingsplanen i udgangspunktet er udformet således, at debat-

ten og efterfølgende input kan give meldinger ind i handlingsplanen om ”kurs og fart”. Alle 

opfordres til at bruge deres ret til at gå på talerstolen og ytre sig. 

Blot er det vigtigt, at handlingsplanen ikke efterfølgende angiver mål, der er enten uopnåe-

lige eller mangler legalitet.  

Handlingsplanens 7 elementer med bemærkninger 

1. LU’s medlemmer og medlemssammenhold 

Ud over kredsformændenes vågne øje for nyansættelser, stillingsopslag med videre er 

medlemsmøderne det kit, der skal til for at skabe og bibeholde sammenholdet blandt 

ungdomsskoleledere. Der har i kredsene været afholdt en lang række spændende kurser 

og konferencer.  

 

LU’s hjemmeside giver med sine forskellige faciliteter mulighed for, at medlemmer og 

ungdomsskolens interessenter kan holde sig ajour om nyt vedr. ungdomsskolen.  

I det hele taget er hjemmesiden omdrejningspunktet for hele informationsstrategien – 

internt som eksternt.  

Alle kan vide alt om LU ved at se på foreningens hjemmeside. Alle medlemmer modtager 

nyhedsmails. 

 

Referater fra møder, som naturligt har en anden interesse for medlemmer end for menig-

mand, er kortfattede. Historikken m.v. bag dagsordenspunkterne formidles dels via 

kredsformændene på medlemsmøderne og dels via nyhedsbreve, som kan bevæge sig 

friere end et egentligt referat. 

Medlemmerne opfordres til stadighed til at komme med indspark til forbedringer, så hjem-

mesiden kan leve op til ønsket og strategien om at være den absolut primære informa-

tionskilde i spørgsmål, der interesserer ungdomsskoleledere. 

 

2. LUs organisatoriske tilhørsforhold 

LU søger til stadighed øget styrke og indflydelse på lederområdet i undervisningsverde-

nen. LU’s medlemmer har i stort tal kunnet konstatere, hvad det betyder at have forhand-

lingsretten for ungdomsskoleområdet. Andre lederforeninger kæmper for at komme fri af et 

bundet medlemskab af diverse lærerforbund. Vi håber, det lykkes for dem. Hvis der skal 

være realitet i såvel KL’s som skiftende regeringers ønsker om stærke ledelser i den 
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offentlige sektor, må den første betingelse være, at lederne ikke er underlagt basis-

organisationers indflydelse og dominans.  

 

3. Ungdomsskoleledernes løn- og ansættelsesvilkår 

LU følger løbende op på løn- og ansættelsesvilkår. Lønudviklingen på det private arbejds-

marked samt den aktuelle økonomisk anspændte situation i kommunerne bevirker, at 

offentligt ansattes lønudvikling har været yderst dæmpet.  

LU vil dog også fremover fortsat påpege ungdomsskolens særkende med meget skæve 

arbejdstider, vidtstrakte geografiske lokaliteter for undervisning m.v. Dette vil naturligvis 

danne basis for at arbejde med de vejledende kriterier for funktionstillæg i relation til 

overenskomstforhandlinger.  

Kredsformændene udgør LU’s lønforhandlerkorps. Der holdes med jævne mellemrum 

kurser for lønforhandlere. Udover at blive fagligt opdateret er det også vigtigt, at der 

skabes møder for debat og erfaringsudveksling internt blandt lønforhandlerne.  

4. Ungdomsskoleledernes arbejdsvilkår og faglige kompetencer  

Udviklingen går overalt i retning af diplomuddannelser, og kommunerne er meget opmærk-

somme på, at uddannelse af ledere er et vigtigt element i kommunernes ønske om at 

holde på arbejdskraft, der, især på lederniveau, kan blive en mangelvare i fremtiden. LU er 

opmærksom på, at kurser, der specifikt omhandler ungdomsskoleområdet, ikke er noget, 

man i kommunalt regi som sådan vægter. Dette forhold vigtiggør ungdomsskoleområdets 

egen indsats på kursusområdet. 

5. Ungdomsskoleledernes pædagogiske interesser 

Bestyrelsens arbejde i de pædagogiske udvalg har igen i dette foreningsår været godt 

hjulpet af Ungdomsskoleforeningens indsats. Det er især informationen om udviklingen og 

tendenser i det hele taget som såvel nyhedsbreve som bladet Ungdomsskolen, der har 

bidraget til god og aktuel information om ungdomsskolen som skoleform. Aftalen med 

Ungdomsskoleforeningen om etablering af kurser m.v. har lettet LU’s forpligtelser på det 

pædagogiske område. Al ungdomsskolens virksomhed vil i de kommende år skulle ”holde 

øje med” folkeskolereformens udvikling. Men de kommende udfordringer vil også være at 

fritidsundervisningen bevarer frit spil i forhold til reformen for netop at være den ”frie 

arena”, hvor unges egne ideer og behov vinder genklang, udvikles og virkeliggøres. 

Desuden er fritidsundervisningen helt nødvendig for at kunne skabe rummet, hvor der 

tænkes anderledes, struktureres anderledes, arbejdes anderledes og hvor ressource-

stærke og ressourcesvage kan mødes og spejle sig i hinanden.  

6. Kendskabet til den kommunale ungdomsskole 

LU har i Kontaktudvalget set det som sin opgave til stadighed at gøre såvel KL som 

Undervisningsministeriet opmærksomme på mulighederne i ungdomsskolelovgivningen.                                                               
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I Rådet for Børns Læring har vi ligeledes gjort samme øvelse - velvidende, at al fokus i 

dette forum koncentrerer sig omkring folkeskolen.  

Kendskabet til den kommunale ungdomsskole er i betydeligt omfang et lokalt anliggende i 

og med, at ungdomsskolerne er forskellige og jo i høj grad tilpasset lokal kontekst og 

historik. Her har en del ungdomsskoler haft held til at ”brænde igennem”, men der er ingen 

hvilen på laurbærrene, idet vi opererer i en streng økonomisk kontekst, der til stadighed 

afkræver aktørerne konkrete resultater. På forvaltningsniveau er ungdomsskolen dog – i 

kraft af folkeskolereformen – blevet mere kendt og jo altså obligatorisk part i det videre 

arbejde med reformen. 

7. Udvikling af den kommunale ungdomsskole  

Ungdomsskoleforeningen har, med udgivelsen af diverse publikationer, der relaterer sig 

direkte til ungdomsskoleudviklingen, været med til at skabe basis for, at ungdomsskolerne 

kan udvikle sig lokalt. Ungdomsskoleforeningens forsøg med at etablere netværk som 

afsæt for udvikling af skoleformen har medvirket til, at LU har kunnet koncentrere sig mere 

om den ledelsesrelaterede udvikling. Det er et stort område, som kun giver egentlige 

resultater via aktiv deltagelse og involvering. 

Det gælder også i relation til udviklingen af klubområdet, hvor Ungdomsringen har en lind 

strøm af kurser. Desuden er det stadig vort håb, at Ungdomsringen, som en fri organisa-

tion, der er helt fri af institutionsformer og organisationer, vil gøre brug af denne frihed til at 

tale de unges sag over for ”systemet”, som ungdomsskolen jo også er en del af. Udvikling 

sker også via kritisk debat, men vel at mærke baseret på viden og kendskab. Derfor er det 

LU’s ønske, at Ungdomsringen fortsat gør sig umage med at skaffe viden til hele området 

via forskning og kvalificerede undersøgelser. 

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 netværks-

dannelse og sparring kun kan etableres på tværs af kommunegrænser.  

Kredsbestyrelserne tager stor del i disse aktiviteter med at skabe fora for netværks-

dannelse 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.   
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Kreds Hovedstaden og Kreds Nordsjælland valgte at sammenlægge de to kredse til en ny 

Kreds Hovedstaden med henblik på at skabe større dynamik og flere tilbud i det lokale 

arbejde. 

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

Kredsformændene 

En stor tak til vore kredsformænd. De er også vore lønforhandlere og har dermed en helt 

central rolle i vores forening. Det er en stor opgave, og vi må opfordre alle vore medlem-

mer 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 således 

klædt på til opgaven. En opgave, der kun vanskeligt lader sig beskrive, idet vores modpart 

i forhandlingerne – kommunerne – er yderst uens 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 professio-

nalisme og troværdighed fra vores forenings side. 

Endnu engang tak til kredsformændene for jeres indsats.   

OK15  

Forliget mellem KL og LU bevirkede en grundlønsforbedring for alle foreningens medlem-

mer pr. 1. april 2016. Grundlønnen er nu henholdsvis løntrin 46 + 11.000, løntrin 48 + 

2.000 og løntrin 49 + 2.000. Grundlønsindplaceringen suppleres efter lokal forhandling af 

evt. funktionsløn, resultatløn og kvalifikationsløn. Der henvises i øvrigt til ”Vejledning om 

lønfastsættelse” i overenskomstens Bilag 1 (Overenskomst for ledere i ungdomsskolen af 

27. oktober 2015) og det foregående afsnit i beretningen. 

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”. 

LU har i alle sammenhænge forsøgt at illustrere ungdomsskolens virksomhed og mulig-

heder ud fra strukturen med de 4 områder. Den er generelt blevet godt modtaget. 

Ligeledes forsøger LU til stadighed at tydeliggøre over for samarbejdspartnere, at 

ungdomsskolens virksomhed skal ses som ”en del af helheden” i den kommunale verden. 

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 



10 

forpligtelse for LU til at gøre opmærksom på at udnytte ungdomsskolelovens muligheder. 

Til gavn for børn og unge. For det er jo dem, det hele drejer sig om. Ikke mindst i 

forbindelse med skolereformen har såvel ministeren som ministeriet generelt udtrykt stor 

anerkendelse af ”det anderledes” ved den kommunale ungdomsskole. Vi vil her gerne 

takke ministeriet for den lydhørhed, der er blevet vist i forbindelse med reformarbejdet. 

KL - Kommunernes Landsforening 

KL’s forskellige repræsentanter viser stor interesse for ungdomsskolen, og vi mener at 

kunne mærke 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 jo i virkeligheden vores alle sammen’s forening i og med at ungdomsskolen jo er en 

del af en kommune og dermed en del af en kommunes politikker. 

Beslutninger og opfordringer, der produceres i KL-regie, er der således en forventning til, 

at kommunerne gør sig anstrengelser med at føre ud i den praktiske kommunale hverdag. 

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 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 heltidsundervisningsområdet vil være yderligere styrket i et 

godt samarbejde med vore underviseres lærersammenslutning under Uddannelses-

forbundet. Det vil være gavnligt for ungdomsskolerne, at ledelse og tillidsmænd sammen 

får mulighed for at diskutere udvikling og efterfølgende omsætte teori til praksis. Ordentlige 

ledere og ordentlige lærere med hver deres rolle har sammen ansvar for det bedste 

resultat for de unge.  

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, Undervisningsministe-

riet, Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen, Uddannelsesforbundet og LU. 
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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, der er forudsætningen for at forstå hinanden og dermed danne 

grundlag for funderet samarbejde. 

LU vil gerne takke kontaktudvalgets repræsentanter for det gode samarbejde i det forløbne 

år. 

Rådet for børns læring  

Af Lene Reffstrup 
 

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, som har til opgave at rådgive den siddende 

minister om, hvad der fremmer kvaliteten i skole- og dagtilbud. 

Rådet ledes af et formandskab på 7 medlemmer og derudover består rådet af 18 

medlemmer, indstillet af organisationer på dagtilbuds- og skoleområdet. LU har været 

repræsenteret af Lene Reffstrup i Rådet for Børns Læring. 

Rådet har i 2016 fokuseret på social ulighed samt forældreinddragelse/-samarbejde. 

Formandskabet har udgivet flere kronikker og debatindlæg om bl.a. modtageklasser, tidlig 

indsats, forældresamarbejde og læringsulighed i dagtilbud og det danske uddannelses-

system, samt holdt oplæg på forskellige konferencer om temaer inden for dagtilbuds- og 

skoleområdet. I februar 2017 blev beretningen offentliggjort. Publikationer, beretning og 

debatindlæg kan findes på www.børns-læring.dk 

Ungdomsskoleforeningen  

Ungdomsskoleforeningen er skoleformens ambassadør i forhold til værdifulde kontakter i 

ministerier, styrelser og i uddannelsesverdenen generelt. 

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 medlems-

skolerne 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 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 implemente-

ringen af dem. Informationer, som den enkelte ungdomsskole kan have gavn af, at de 

kommunale samarbejdspartnere er bekendt med. www.ungdomsskoleforeningen.dk  

http://www.børns-læring.dk/
http://www.ungdomsskoleforeningen.dk/
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Ungdomsringen 

LU har også en stor interesse i, at der eksisterer et stærkt Ungdomsringen. En 

organisation, der søger at skabe overblik over ungeområdet, opsamler viden samt udfører 

og formidler kritisk analysearbejde. Det er forudsætningen for, at der kan træffes 

beslutninger på et realistisk grundlag.  

LU mener, at Ungdomsringen qua sin frie status skal øve professionel videnbaseret kritik  

af hele børne- og ungeområdet på landsplan, i de enkelte kommuner og de enkelte 

ungdomsskoler.  

Med fokus på og udgangspunkt i klubvirksomhed har vi med Ungdomsringen i et 

samarbejde etableret en række modulkurser for klubmedarbejdere. Det er af stor 

vigtighed, at klubbernes kerneydelse konstant har substans, hvilket bl.a. søges sikret 

gennem tilstrækkeligt kursusudbud. 

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. 

Se www.ungdomsringen.dk  

 
Kredsbestyrelseskonferencen 2017 

Den årligt tilbagevendende kredsbestyrelseskonference blev i dette foreningsår afholdt på 

Pejsegården i Brædstrup den 9. og 10. januar 2017. 

Her var den altoverskyggende opgave at ”indøve” cafemodellen som værktøj til håndtering 

af debatten vedrørende handlingsplanen på årsmødet 2017. 

Kredsbestyrelsesmedlemmerne har således fået tildelt en aktiv rolle med at bidrage til at få 

demokratiske processer gjort effektive med et ønske om større involvering og dermed 

bedre afkast.  

For at sikre at cafemodellen bliver en succes, har bestyrelsen også nøje evalueret 

”generalprøven” på kredsbestyrelseskonferencen – herunder også timingen i forhold til at 

langt over 100 mennesker skal holde dampen oppe under hele seancen. Fra bestyrelsens 

side glæder vi os i hvert fald til at afprøve dette nye tiltag. 

 

Markering af 75 års jubilæet 

Det er bestyrelsens vurdering, at jubilæet markeres mest hensigtsmæssigt lokalt, hvor de 

enkelte ungdomsskoler har deres udgangspunkt og daglige virke. 

LU takker for arbejdsgruppens arbejde, hvor det foreliggende idémateriale kan danne 

grundlag for diverse events og aktiviteter, som ungdomsskolerne opfordres til at afvikle 

den 29. september, der er tænkt som en fælles markeringsdato på landsplan. 

 

http://www.ungdomsringen.dk/
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Årsmødekursus 2017 

Overskriften for dette års årsmødekursus er ”Profil og Strategi”. 

Bestyrelsen er overbevist om, at netop disse to begreber er vigtige hjørnestene i den 

måde, vi skal tænke fremtidens ungdomsskole på. At ”os” og ”de andre” er foranderlige 

størrelser, der hele tiden skal kunne give mening i forhold til hinanden. 

I år synes vi, at overskrift og indlæggene passer rigtig godt sammen. 

I hvert fald er vi konstant nødt til at forholde os til: hvorfor er vi her? – hvad kan vi bruges 

til? – og hvad kvalificerer os til at ”forblive inde i kampen”? 

Udvalget vedrørende trafikale spørgsmål/knallertbeviser 

Af Max Melchior 

 

Ændring af alderen for erhvervelse af kørekort til lille knallert fra 16 år til 15 år fra 1. 

oktober 2016 har betydet, at der på mange ungdomsskoler har kunnet mærkes en større 

efterspørgsel efter såvel den forudsættende førstehjælp og selve knallertkøreskole-

undervisningen. 

 

Der er kommet en markant stigning i efterspørgslen på kurser til trafikrelateret førstehjælp 

til bil efter ændring af ”kørekortalderen” fra 18 til 17 år pr. 1.1.2018. 

 

Her godt fire år efter indførslen af et ”rigtigt” kørekort er det LU´s opfattelse, at såvel den 

teoretiske og praktiske uddannelse samt undervisning i trafikrelateret førstehjælp har 

fungeret godt.  

Til gengæld kan det fortsat konstateres at antallet af elever, der ønsker at tage et 

knallertkørekort er faldet. Om dette skyldes prisen, der for tiden er kr. 460,- vides ikke.  

Der bør til stadighed følges op på, hvorvidt unge kører på knallert uden kørekort. Hver 

ungdomsskole opfordres til at være i løbende dialog med politiet. Det er også en 

bestyrelsesopgave at kunne forudse – og forholde sig til – denne problematik. Ganske 

som alle andre problematikker i ungdomsgruppen.  

Udannelse  

Af Max Melchior 
 
Heltidsundervisning  
LU arbejder fortsat for, at alle kommuner skal have et heltidsundervisningstilbud til unge, 

der ønsker at opfylde undervisningspligten på en anden måde end folkeskolen. I dag har 

ca. 2/3 af kommunerne heltidsundervisning.  

LU arbejder for, at der på sigt gives et tilbud fra 7. klasse (13 til 18 år).  

Undervisningstilbuddet skal tilrettelægges individuelt på baggrund af den unges mål- og 

handleplan.  

Undervisningens mål er, udover de velkendte i ungdomsskolens formålsparagraf, også at 

sætte den unge i stand til at begynde på en ungdomsuddannelse.  
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UU er i denne forbindelse en uundværlig partner, der helst skal være en del af heltids-

undervisningen og ellers i et forpligtende samarbejde.  

 

LU lægger vægt på, at der i overgangen til ungdomsuddannelserne i langt højere grad 

gøres brug af de mentorordninger, der ligger i UU, og at man i den enkelte heltids-

undervisning afsætter lærerressourcer til denne overgang med henblik på at undgå frafald, 

når den unge starter på uddannelsen. Dette skal ses i lyset af konklusioner fra den 

rapport, der er kommet fra Statens Evalueringsinstitut (EVA).  

5 ungdomsskolers heltidsundervisning har deltaget i et projekt som modelskoler, hvilket er 

blevet evalueret af EVA.  

 
Begreberne rummelighed og inklusion skal defineres i relation til målgrupper.  

Undervisning tilsat socialpædagoger (fritid). Både lærere og pædagoger skal være ansat.  

Ansatte i heltidsundervisningen skal have relevante uddannelser set i forhold til målgrup-

pen (ændres målgruppen, kan det medføre ændring af personale). 

  

Supervision set i forhold til ansatte er væsentlig, da målgruppen er sværere. Metoden 

findes relevant for at imødegå et større psykologisk pres og dermed et bedre psykisk 

arbejdsmiljø.  

 

Fast tilknytning/mulighed for brug af såvel psykolog som socialrådgiver anses for vigtige 

elementer i et professionelt tilbud, der omfatter hele elevens gøren og laden – 

undervisnings- fritids- og boligmæssigt. 

  

En kommune skal kunne bruge sin ungdomsskole optimalt og derfor også have mulighed 

for at lave ”heltidsundervisning” eller lignende undervisningstilbud for sekundære 

målgrupper (evt. forsøgsprojekter): 6.-7. kl. og 11. kl.   

Kommunen bør - som en del af kommunens ungdomsberedskab - have bomulighed til 

teenagere, der står i en vanskelig livssituation. 

 

10. skoleår  

Ungdomsskolen som koordinator/organisator for 10. kl. (10. kl. centre).  

Ungdomsskolen som medspiller i 10. kl. tiltag (samarbejde med folkeskolen, ungdoms-

uddannelserne.)  

10. skoleår som kombination af kursuspræget dagundervisning i folkeskoleregi (prøve-

forberedende) og kreative/håndværksmæssige/faglige kurser om aftenen i ungdoms-

skolen.  

Ungdomsskolen og UU i samarbejde om vejledningsopgaver i 10. kl.  

Kommunernes 10. klassecenter skal være i et ungdomsmiljø, hvor ungdomsskolen spiller 

en aktiv rolle, i det mindste i fritiden. Ungdomsskolen som tilrettelægger udnytter, at der 

skal udbydes 14 timer obligatorisk og profilerer sig på resten af timerne (undervisning, 

arbejde, klub, kultur mv.)  
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UTA - mulighed for Uddannelse Til Alle  

Med iværksættelse af ungepakker blev der sat øget fokus på og krav til, at 95 % af en 

årgang tager en ungdomsuddannelse. Mange ungdomsskoler er via kommunen involveret 

i forskellige tiltag for at opnå dette. Især inden for den gruppe af unge, der af UU erklæres 

ikke uddannelsesparate, mener LU, at ungdomsskolen har en særlig forpligtelse til at 

iværksætte tiltag og indgå i samarbejder, der sætter den unge i stand til at blive erklæret 

uddannelsesparat.  

 

LU ser gerne, at ungdomsskolen skal fungere som koordinator i etableringen af en ny 

fleksibel ungdomsuddannelse for restgruppen, der ikke påbegynder eller gennemfører en 

traditionel ungdomsuddannelse.  

 

Ungdomsskolen skal som uddannelsesansvarlig for disse elever udvise:  

 Fleksibilitet – individuelle hensyn  

 Sætte fokus på vejledning i samarbejde med UU  

 Arbejde for at elementer i uddannelsesforløbet giver merit (uddannelsesbevis) til 

andre ungdomsuddannelser  

 SU-berettigelse  

 

Uddannelsen skal findes i kommunen.  

Finansieringen skal være entydig, således at der altid er taxameter også selv om, det er 

kommunen, der betaler fx. ungdomsskolen.  

Uddannelsen skal have meritværdi.  

Uddannelsen skal bedst muligt forankres i et ungdomsmiljø.  

Der skal stilles klare krav til at være uddannelsesansvarlig skole/institution.   

 

LU skal arbejde for, at unge, der begiver sig ud i ukendt uddannelsesterræn, får et positivt 

udbytte gennem udvikling af alsidige kompetencer, som er efterspurgte i vidensamfundet. 

Gennem krav om brobygning til det ordinære uddannelsessystem og/eller pointsætning af 

ikke målbare kvalifikationer kan der skabes mulighed for meritoverførsel.  

LU giver hermed et klart signal til alle inden for udannelsesområdet om, at der ikke findes 

rigtige og forkerte kompetencer/kvalifikationer.  

 

Ungdomsskolen skal i samarbejde med det kommunale jobcenter kunne udbyde relevante 

kurser for unge 15 – 17årige, der erklæres ikke uddannelsesparate af UU.  

 

Arbejde til alle  

LU mener, at også de ”svageste” unge har ret til uddannelse og arbejde.  

Egu-lignende uddannelser skal være et krav til kommunerne.  

Der skal gives løntilskud til denne gruppe unge/voksne.  
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Virksomheder og institutioner skal præmieres for at tage et socialt medansvar, som herved 

giver unge mulighed for at være lige som alle andre.  

 

Bomuligheder  

Ungdomsskolen skal i samarbejde med det sociale område etablere bomuligheder for de 

ældste elever i heltidsundervisningen - kombineret med støtte, vejledning, opfølgning.  

 

Vidtgående specialundervisning  

Ansættelse af ressource-personer i ungdomsskolen, som sikrer professionalisme og 

kvalitet indenfor dette område (psykologer, tale-høre, speciallærere, socialpædagoger, 

terapeuter med flere).  

 

Idrætsledere  

Der er mangel på idrætsledere. Her kunne det handle om at etablere idrætskurser i gam-

meldags forstand, som det har været etableret i DU tidligere. Eller man kunne anvende 

midler til at opdatere/udvikle nuværende frivillige ledere evt. via midler fra påtænkt lokal 

pulje.  

 

Heltidsundervisninng 

Af Nina Nielsen, Max Melchior og Birgitte Dyrbye Jensen 

 

I det forløbne år har vores fokus primært været på Heltidsundervisningen og en identifika-

tion af, hvilke ledelsesmæssige udfordringer, der er knyttet til dette område. Samtidig har 

det været vigtigt at være nysgerrig på hvilke afledte opgaver, der vil ligge i naturlig 

forlængelse af Heltidsundervisningerne, da målgruppen efter inklusionen i folkeskolen er 

aftagende i sin oprindelige form og byder på nye udfordringer i form af en mere skrøbelig 

målgruppe og større ledelsesmæssige opgaver.  

(Sidst men ikke mindst har vi haft et godt år i bestyrelsen, hvor vi gennem konstruktive og 

til tider muntre diskussioner har haft vores fagforeningsstruktur til debat. Forhåbentlig en 

proces, der vil fortsætte). 

 

De ledelsesmæssige udfordringer i Heltidsundervisningen. 

I forbindelse med vores HU-lederkonference 14. december 2016 i Horsens, havde vi en 

god diskussion om elevernes ændrede problemstillinger og den indflydelse, dette har i 

forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø og et fokus på de ledelsesmæssige udfordringer 

anno 2016. 

Sammenfattende er det tydeligt, at drift som altid kommer til at fylde mest skarpt efterfulgt 

af personaleledelse, mens den strategiske ledelse i en skoleform, som konstant er i 

forandring, bliver underprioriteret: Og grebet, der måske kan være hjælpsomt - den 

distribuerede ledelse - er vi hverken fortrolige eller tilpasse med, da vi samtidig oplever, at 

synlig og direkte ledelse er påkrævet.  
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Nye afledte opgaver i Heltidsundervisningen 

 

 Modtageklasser 

Flere Ungdomsskoler oplever at få opgaver med undervisning af unge flygtninge. Et 

område, der blev tematiseret på Kredsstyrelseskonferencen i januar 2017, og hvor 

det viser sig, at de forskellige kommuner har meget forskellige tilgange både 

lovgivningsmæssigt og på udførerplan. LU kunne her have en opgave på et felt, 

som er meget afhængig af både flygtningestrøm og politiske vinde, og hvor vores 

dna, med at gøre det bedste for den enkelte unge og dennes udvikling, dannelse og 

demokratiforståelse, bliver udfordret. 

 Undervisning af unge med diagnoser 

Som tidligere nævnt er Heltidsundervisningens målgruppe ændret over årene. Unge 

med diagnoser ADHD, ADD, Autismespektrum forstyrrelser, angst m.m. fylder 

stadigt mere. At løse denne opgave kræver både viden og en anden form for 

ledelse og samarbejde. Ud over elevernes ændrede problemstillinger er der en 

anderledes forældregruppe, samarbejdspartnere i det psykiatriske system og øgede 

krav til skriftlighed, målstyring og progression. En professionalisering, der udfordrer 

vores dna med hurtig handling og effektive løsninger for den enkelte elev. 

LU følger derfor også med stor interesse forsøget fra Aarhus Universitet, hvor man 

forsøger at kortlægge elevernes udfordringer samtidig med at man vil udvikle en ny 

fællesskabende didaktik. 

 Opkvalificering af de ikke-uddannelsesparate 

Uddannelsesparathedsvurdering og nye krav på ungdomsuddannelserne udfordrer 

både Heltidsundervisningens elever samt en stor del i folkeskolen. Udvikling af nye 

samarbejdsformer med ungdomsuddannelserne og folkeskolens ældste klasser er 

et oplagt område for Ungdomsskolens Heltidsundervisning. Opkvalificering af 

elevernes personlige og sociale kompetencer bl.a. gennem MILIFE eller andre tiltag 

samt muligheden for en lidt længere øvebane for den enkelte elev kunne være et 

godt bud. 

 Videncenteropgaver ind i folkeskolen 

Den viden og erfaring, Ungdomsskolernes Heltidsundervisning har med unge med 

socio-emotionelle vanskeligheder, kan i disse inklusionstider sættes aktivt i spil i 

forhold til folkeskolerne. Fastholdelse af dygtigt personale i nedgangstider giver 

fleksibilitet indad og kan være en gevinst for folkeskolerne, som stadig bokser med 

inklusion af elever med adfærdsudfordringer eller diagnoser. 

 Intensive læringsforløb i folkeskolen (Turboforløb) 

Ungdomsskoleforeningen har fået forsøgsmidler til udvikling af intensive lærings-

forløb eller turboforløb.  En del ungdomsskoler er involverede i forsøget over de 

næste år og i lighed med opkvalificering af de ikke-uddannelsesparate og viden-

centeropgaver, har vi også her en mulighed for at træde nye stier ud fra den viden, 

vi nu har. Vi følger med spænding forsøget. 
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LU’s fokusområder i Heltidsundervisningen: 

 Etablere HU-ledernetværk: En platform og et debatforum, hvor HU-lederne kan få 

inspiration i ledelsesopgaven og i de udfordringer, målgruppe og personaleledelse 

giver samt videndeling. 

 Etablere fælles uddannelse for HU-ledere: I samarbejde med de etablerede leder-

uddannelser at skræddersy 2 - 3 årlige seminarer, hvor netop vores skoleforms 

udfordringer tematiseres. 

 Udarbejde forslag til uddannelsesforløb for HU-lærere: I samarbejde med 

Ungdomsskoleforeningen og evt. Uddannelsesforbundet at få vores lærere klædt 

på til de nye opgaver. 

 Facilitere studiebesøg i hinandens praksis’er. 

 Temadag om de udfordringer, distribueret ledelse giver i Heltidsundervisningen, 

hvor der om noget er behov for nærværende og synlig ledelse. Vi vil snarest 

afholde en temadag om netop dette i forbindelse med uddannelse for HU-ledere. 

Dette års HU-konference løber af stablen onsdag d. 13.12.2017 i Horsens. 

 

Klubvirksomhed 

Af Per Nielsen 

 

Mange af landets ungdomsskoler har også ungdomsklubber, cafeer og væresteder. 

Disse ungdomsklubber er tæt forbundet til den almene ungdomsskole.  

 

LU finder, at en god fritid i en ungdomsklub giver grobund for læring og dannelse, og at et 

godt undervisningsforløb i vores almenundervisning/fritidsundervisning giver den enkelte 

unge lyst til et større fællesskab, som så kan findes i vores ungdomsklubber. 

Klub og undervisning supplerer således hinanden. Dog er det to forskellige indsatser, som 

ofte tiltrækker forskellige unge. 

Flere ungdomsklubber giver udtryk for, at skolereformen har været en udfordring for de 

unge og den tid, de har til livet i ungdomsklubben.  

LU tænker, at vi skal genopfinde ungdomsklubben således, at den netop målretter sig de 

unges behov herunder også åbningstider, som giver de unge muligheder for at deltage i 

klublivet. Så derfor skal klubberne ikke være mere statiske end vores undervisningsforløb 

– alt er under forandring/justering.   

LU indskærper, at der ikke er en brugbar klubmodel, som kan bruges af alle, men at 

klubtilbuddet skal tilpasses de lokale behov, da disse er mangeartede og vidt forskellige i 

landets ungdomsskoler. 

 

LU finder stadigvæk, at klubberne er et meget vigtigt redskab i vores arbejde med de 

unge. Her er fremmødet helt frivilligt, så de unge skal se et formål med at komme i 

klubben, hvilket vi i stor udstrækning har formået at give de unge. 
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LU mener, at landets ungdomsklubber giver lige adgang for alle unge til et fællesskab på 

tværs af mange skel. 

 

LU finder, at vores medlemmer, som arbejdsfunktioner i klubberne, er kompetente ledere, 

som arbejder i et udfordret område. Dette gør de med stor dygtighed og er derigennem 

med til at løfte ungdomsskolen ud i kommunerne.  

 

Vores ungdomsklubber skal til stadighed udvikles. Dette arbejde kan ske i et tæt samar-

bejde med Ungdomsringen og andre interessenter på dette område. Mange af vores 

ungdomsskoler er medlem af Ungdomsringen.  

 

Radikalisering tidlig forebyggende og tværgående indsats 
Af Michel Larsen 

 

I 2015 blev LU inviteret af den daværende minister ind til en følgegruppe omkring 

radikalisering. Til trods for at LU har rykket flere gange, er der ikke kommet invitation til et 

møde i følgegruppen. Nu er der kommet ny regering og ny minister, og LU afventer, hvad 

der kommer til at ske. 

Ungdomsskolen har en central rolle i at være med til at bekæmpe radikaliseringen.  

Der bliver sat mere spot på, hvordan de unge bliver radikaliserede og hvilken rolle, det 

omkringliggende lokalområde har for at kunne støtte de unge i ikke at blive radikaliseret. 

Ungdomsskolens samlede virksomhed spiller her en vigtig rolle i bestræbelserne på at 

undgå, at de unge bliver radikaliseret. 

Ved at skabe sunde og udviklende ungemiljøer har vi muligheden for at være med til at 

forebygge, at unge bliver radikaliseret. Og gennem en forebyggende og tidlig indsats kan 

vi ”fange” de unge, før de ryger igennem det net, vi med vores indsats spænder ud under 

dem. 

Jeg har som LU bestyrelsesmedlem og som medlem af arbejdsgruppen omkring ”Aarhus 

modellen” deltaget i div. konferencer i ind- og udland, hvor jeg har bidraget med de mulig-

heder, ungdomsskolen har, for at være med til at forebygge unge i at blive radikaliseret. 

 

Tidlig forebyggende og tværgående indsats. 

For at forebygge bl.a. radikalisering, men også mistrivsel generelt, så er det vigtigt med 

tværgående tidlig indsats. Tværgående forstået på den måde, at det er på tværs af 

forvaltninger, skoler, klubber, ungdomsskolen og socialforvaltningen, boligsociale 

medarbejdere, politi og på tværs af ungdomsskolens mange øvrige samarbejdspartnere, 

at løsningerne for det tidligt forebyggende arbejde skal ske. Det er vigtigt, at den unge 

sættes i centrum, og at alle parter på tværs byder ind i f.h.t. at bidrage til at støtte den 

unge i at trives og blive en aktiv medborger i vores samfund. 

I ungdomsskolen er vi vant til at arbejde med mange forskellige samarbejdspartnere og 

være dem, der samler trådene. Det må vi godt gøre tydeligere, at vi kan. Vi skal gå forrest 
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og byde ind der, hvor vi kan. Vi er kommunernes mest fleksible værktøj til at understøtte 

de børn og unge, der har brug for det.  

 

Nye udfordringer i Ungdomsskolen 

For nylig kom Flemming Balvig med en ny undersøgelse, der viste, at kriminalitet blandt de 

14-15årige aldrig har været så lav, og han angiver som en af grundene, at de unge er 

mere hjemme på de sociale medier. 

Her har vi i ungdomsskolen en kæmpe stor opgave og for nogen en hel ny opgave. Når de 

unge er på nettet, så skal vi også være der - eller hvad? 

Ved vi nok om, hvad der sker på nettet? Hvilke kriminelle handlinger foregår der på nettet, 

og hvilke former for mobning, udstødelse, forråelse foregår der i de sociale medier? 

Hvilke fordele er der ved at være på de sociale medier, og hvad får de unge ud af det? 

Det, at de unge er på de sociale medier, og at vi som professionelle bevæger os ind på 

dem, gør, at vi skal stille os selv en masse spørgsmål omkring etik, moral, vores roller osv. 

Det er stadigvæk et rimeligt nyt felt, og vi skal i ungdomsskolen klædes på til at håndtere 

det faktum, at flere og flere unge er på de sociale medier. Der er mange, der allerede er i 

gang med det, men alle bør forsøge at blive klogere på dette tema og efterfølgende brede 

det ud til som mange som muligt. 

Andre aktiviteter – herunder forebyggelse  

Af Birgitte Dyrbye Jensen 

 
Det Kriminalpræventive Råd 

De fleste ungdomsskoler er en del af det kommunale SSP-netværk, og nogle ungdoms-

skoler har SSP forankret hos sig. Derfor sætter vi pris på, at LU har en plads i Udvalget for 

børn og unge i Det Kriminalpræventive Råd (DKR). 

DKR er en medlemsorganisation, der arbejder for at skabe en målbar reduktion af 

kriminalitet og bevare et højt tryghedsniveau. Status i årets beretning 2016 er, at DKR har 

arbejdet med at forebygge ungdomskriminalitet på mange niveauer. Der har været en 

indsats med at bearbejde indbrud i private hjem under sloganet ”Vi køber ikke indbrud”, og 

DKR har profiteret sig i feltet som en aktør i feltet seksuelle overgreb. 

DKR har et højt aktivitetsniveau og afholder rigtig mange møder, konferencer samt en årlig 

plenarforsamling. Som medlem bliver LU inviteret med til det hele, her et udpluk af det, vi 

deltog i: 

D. 29. april havde DKR inviteret til konference på Christiansborg med det formål at give et 

indspark i den politiske debat om ungdomskriminalitet og den tilhørende diskussionen om 

den kriminelle lavalder, som nogle af partierne og regeringen fra tid til anden foreslår, skal 

sættes ned fra 15 år til 12 år. Dagens spørgsmål fra DKR var: Hvordan griber vi mest 

effektivt ind over for den lille gruppe unge, som begår alvorlig kriminalitet? Forskere, 

praktikere og politikere fik ordet og deltog i debatten. Budskabet til politikerne fra salen, 

forskere og praktikere var klart; børn skal ikke i fængsel og den kriminelle lavalder skal 

ikke sænkes. 
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Det kan vi som ledere af ungdomsskoler kun bakke op om, det er langt bedre at lade os 

indgå i en pædagogisk indsats frem for at isolere de unge i afstraffelsesmiljøer. Som en 

ældre inspektør fra et ungdomsfængsel udtalte på konferencen, at hun i 20 år har haft helt 

unge siddende i ungdomsfængsel, det kommer der ikke noget godt ud af, man kan ikke 

lære dem at være lovlydige medlemmer af samfundet ved af fjerne dem fra selv samme 

samfund og sætte dem sammen med kriminelle. 

Den kriminelle lavalder er stadig 15 år i Danmark. 

D. 9. juni var vi på besøg hos Ungdommens Røde Kors i København. Her hørte vi om 

gademægling, et supergodt redskab evt. til SSP-regi samt skoleprojektet ”Frem i lyset” 

Skoleprojektet ligger meget tæt op ad de mål, tanker og metoder, vi har i 

ungdomsskolerne. ”Frem i lyset” har fokus på at udvikle elevernes kompetencer og tro på 

egne evner inden for iværksætteri. Det sker med elevernes deltagelse i frivillighed og 

forpligtende fællesskaber, og de lærer derved om aktivt medborgerskab, demokratiske 

processer og socialt entreprenørskab. 

Her en opfordring til at besøge hjemmesiden www.ukr.dk  

DKR har taget hul på arbejdet med den strategiske handleplan for årene 2018-2020. LU vil 

bidrage i processen, der pågår i år. 

LU ser frem til at deltage i Den kriminalpræventive dag 2017 d. 6. april i Skive. 

Se endvidere www.dkr.dk  

 

Social kontrol - en ny opgave 

I flere sammenhænge er LU optaget af integrationsspørgsmålet. Radikalisering og fore-

byggelse af dette er på dagsordenen, i heltidsundervisningen fylder modtagerklasserne, 

og så har vi den sociale kontrol, som bliver mere og mere tydelig i vores arbejde. Det kan 

være svært at forstå mekanismerne og bevægegrundene, når vi oplever socialkontrol 

blandt vores unge. LU deltog i en konference med Etnisk Ung, de har stor ekspertise og 

viden på området, og de melder klart ud; vi må ikke have berøringsangst, selvom vi er på 

usikker grund. Særligt pigerne, men også drenge lider under den sociale kontrol. De er 

ofte nødt til at leve et dobbeltliv mellem den danske kultur og den kultur og religion, der 

hersker i familien. De unge bliver krænket og skadet, de lider i tavshed for at værne om 

familiens ære, de begrænses i at udvikle sig til selvstændige individer osv. 

Ungdomsskolerne har en position, hvor vi kan støtte disse unge mennesker. 

Hos Etnisk Ung er der hjælp at hente: www.etnsikung.dk  

Fritids- og almenundervisning 

Skal fritiden ind i skoletiden – eller skal skoletiden også være i fritiden?  

Ungdomsskolerne har med folkeskolereformen helt naturligt fået tildelt behovet for en 

skærpet tydeliggørelse af de tværfaglige partnerskaber, området har med folkeskolen.  

 

Reformen omhandlede blandt andet, men helt overordnet styrkelsen af, at alle unge i 

målgruppen skal lære så meget, som de kan. Reformen skal mindske betydningen af 

social baggrund i forhold til faglige resultater. Og ikke mindst skal der være fokus på at 

http://www.ukr.dk/
http://www.dkr.dk/
http://www.etnsikung.dk/
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styrke tillid og trivsel i folkeskolen bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. 

Tankegods revet lige ud af fritidsundervisningens virksomhed gennem generationer.  

 

Den målsætning hilste LU velkommen.  De allerede eksisterende samarbejdsflader 

mellem ungdomsskolerne og folkeskolerne komplementerer hinanden godt i det 

perspektiv. Og i lyset af den åbne skole og det forpligtende samarbejde giver det mulighed 

for i endnu højere grad at etablere et positivt samarbejde.   

 

Ledelsesmæssigt dukkede dog nogle spørgsmål op, som skulle besvares.  

 

Som et led i at hæve det faglige niveau for eleverne skal den understøttende undervisning 

give mulighed for nye aktiviteter, som skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige 

måder at lære på. Eleverne skal have tid til faglig fordybelse, hvor de får mulighed for at 

arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Eftersom den understøttende 

undervisning ligger ud over undervisningen i fagene, skulle fritidslederen stille sig 

spørgsmålet: Hvor, hvornår, hvad og hvorfor skal fritidsundervisningen indgå som en 

partner i forhold til den understøttende undervisning, og hvem skal betale for dette tiltag? 

 
I forhold til det forpligtende samarbejde er spørgsmålet: Hvem har så det ledelsesmæssige 

ansvar i forhold til den enkelte medarbejder eller sagt med andre ord, hvem har ledelses-

retten? Og hvilke snitflader skal der lægges op til i forhold til folkeskolelederen i den 

sammenhæng?  

 

LU mener, at skolereformen skal ses som en mulighed for, at vi som ledere kan fremstille 

fritidsundervisningen som et supplerende element i forhold til folkeskolen i missionen om 

at udfylde folkeskolereformens rammer på positiv vis. Dette kan ske ved, at vi i den 

kommende tid italesætter fritidsundervisningen i de sammenhænge, hvor muligheden 

opstår. Via fritidsundervisningen skal vi tilbyde nye muligheder for læring på områder, som 

skolen ellers har svært ved at varetage. Vi skal synliggøre, at vi kan være dem, som 

sætter fokus på ressourcesvage elever og giver plads til mere varierede opgaver og 

øvelser, som kan gavne den mangfoldighed, som eleverne i folkeskolen repræsenterer. 

Desuden giver ungdomsskoleloven os mulighed for at fremstå som den reelt omstillings-

parate samarbejdspartner, der er fleksibel i forhold til at løse lokale udfordringer. 

 

I fremtiden kunne man godt forestille sig, at fritidsundervisningen kunne varetage en 

valgfagsvifte, hvor partnerskabsdannelser vil ske udenfor folkeskolen. Som eksempel 

herpå kunne det være med specifik fokus på erhvervsrettede uddannelser. Spørgsmålet 

er, hvilke præmisser vi som ledere skal opstille for at fritidsundervisningen vil - eller kan 

varetage mulige valgfag? Hvilken strategi skal tilrettelægges for, at fritidsundervisningens 

værdi forsat kan eksistere?   

 
Der er grund til, at ungdomsskolerne står vagt om de værdier, som den almene og 
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dannende vinkel i fritidsundervisningen har sigte på, og vi skal fortsat udvikle redskaber, 

der kan løfte den dagsorden. 

Der er gode muligheder for målgruppen af unge, som via ungdomsskolerne og skole-

formens fleksible tilgang, kan målrette projekter til de ”skæve”, de udsatte og de særligt 

begunstigede unge.  

I årets løb har vi hørt om mange interessante eksempler på ungeinddragelse og 

spændende læring ikke mindst gennem almen netværket i Ungdomsskoleforeningen.  

Se www.ungdomsskoleforeningen.dk    

 

Pensionistudvalget 

Af Jens Peter Ellefsen  

LU’s pensionistudvalg består af formanden plus én pensionist udpeget af hver kreds.  

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

pensionisternes indbetalte kontingentmidler afsætter bestyrelsen 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 2016 gennemførtes en 3dages tur til Kolding. Endvidere 

gennemførtes en golfturnering på Aalborg Golfsklubs baner. 

  

I 2017 laves der en golfturnering og en 3dages tur til Læsø. Ligeledes laves der enkelt-

stående arrangementer rundt i de enkelte kredse. 

 

P.t. er der 105 pensionister, som hver betaler 393 kr. (2017) i kontingent om året til LU. 

Pensionistudvalg har afholdt 2 møder i 2016.   

 

Følgende er udpeget til udvalget: 

 

Kreds Nordjylland   Jens Peter Ellefsen, formand 

Kreds Hovedstaden   Troels Svendsen og Jens Thind-Andersen 

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  Jørgen Stagstrup 

Kreds Østjylland   Jørgen Naut 

LU’s bestyrelse  Jørn Hansen 

http://www.ungdomsskoleforeningen.dk/


24 

Afslutning 

Denne årsberetning har som nævnt også til formål at give nye medlemmer et billede af, 

hvad bestyrelsen ”går og roder med”. Det er ligeledes bestyrelsens håb, at den vil give 

anledning til gode diskussioner og debatter. Naturligvis især i forbindelse med 

behandlingen af handlingsplanen for det kommende foreningsår, men så sandelig også i 

de mange sporadiske debatter, der opstår ”på gangene” imellem arrangementerne.  

Diskussionslysten i LU er stor. Det er lysten til handling også. Derfor er de forskellige 

sammenrend i høj grad med til at holde gejst, entusiasme og virkelyst i fart der, hvor unge 

er, og hvor unge gerne vil hen. 

 

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.  

 

Alle er under pres i forhold til at skulle ”slanke ledelsen”. Med ungdomsskolernes mange-

artede 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 unge-

grupperinger, som ungdomsskolen.  

 

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

hele til handlinger. Vi har ikke en lov, der lægger op til at følge regler. Vi har en rammelov, 

som netop skal være med til at skabe rammer for kommunens børn og unge.  

Rammer, som de både kan lære og leve i. 

 

LU’s bestyrelse ønsker alle et glædeligt årskursus og et Godt Årsmøde. 

  

Jørn Hansen 

Formand 

 

 


