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Bestyrelsens beretning for 2020 

Så gik år 2 i vores stadig ret unge kreds Sjælland. 

Om end jeg gerne ville, så slipper vi nok ikke for at nævne, at en vis pandemi 

også har haft indflydelse på vores arbejde og for kredsens aktiviteter. 

Som formand Per Nielsen har nævnt i hans julehilsen, så har 2020 været et år 

hvor Ungdomsskolerne i den grad har vist styrke, fleksibilitet, 

omstillingsparathed og ikke mindst, helt særlige betydning for unge mennesker 

i Danmark. Der er grund til at være stolt af den indsats. 

Noget af det som kendetegner ungdomsskoleledere, er egenskaberne til at skabe netværk, bruge 

netværk lære i netværk og lede i netværk.  

Det er nok også derfor jeg efter et år med corona, står med en klar fornemmelse af, at vi i 

bestyrelsen og kompetenceudvalget, har haft et godt og tæt samarbejde. Vi har ingen fysiske 

møder holdt i 2020, siden seneste generalforsamling. Teams og Zoom har været en genvej til at 

holde flere møder, både formelle og nogle opfølgende møder som har været mere uformelle. Det 

har skabt et rigtigt værdifuldt og tæt samarbejde mellem bestyrelse og kompetenceudvalg, som 

nok ikke var skabt under vante vilkår. 

Tak for et godt og tæt samarbejde med kompetenceudvalget, på trods af I ikke helt har fået 

mulighed for at arbejde med de faglige arrangementer som var tilsigtet. 

Årshjulet gik fløjten og forårets møder blev aflyst. Det samme blev konferencen på Bornholm. 

Til gengæld nåede vi at mødes sidst i august i skønne omgivelser i Guldborgsund, til et godt 

netværksmøde. Et virtuelt kredsmøde blev det også til i november, hvor I her gav udtryk for, at den 

form kunne egne sig til temabaserede virtuelle møder i fremtiden, og også til at fremme 

ledernetværket. 

Derfor har I nu været udsat for det første temamøde og det næste afholdes allerede d. 8. februar. 

Og så skal jeg ikke undlade at bemærke, at der er en ledig plads eller to i kompetenceudvalget, 

som man ikke sjal vælges til, men man kan melde sig til.  

Lidt usikkerhed om fremtiden og et ønske om at nye skal have lov til at få indflydelse, er årsagen til 

at årshjulet for 2021 ikke er på plads endnu. 

En del af jer deltog til LU’s årsmøde der blev afholdt i september. Her blev Camilla valgt til 

bestyrelsen hvor hun sidenhen er blevet foreningens kasserer. Stort tillykke til Camilla – og til 

kreds Sjælland, hvor vi nu har en repræsentant og dermed kort vej til informationer og indspark til 

gavn for vores skoleform. 
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Vi er 42 aktive medlemmer, hvilket er en enkelt mere end sidste år. Der er 

desværre stadig enkelte ungdomsskoleledere som ikke er medlem – endnu. 

Der har været relativt stor udskiftning i lederstillingerne på ungdomsskolerne i 

kredsen. Det er både ungdomsskoleledere og afdelingsledere som vi har sagt 

farvel, eller på gensyn, til og heldigvis ser vi, at det er stillinger der 

genbesættes. Og ikke mindst, at de nye ledere bliver nye medlemmer. 

Velkommen til alle jer der er kommet til det seneste år – I har her et netværk i 

kan trække på og som ikke er længere end et Zoom væk. 

På trods af rigeligt med opgaver, er det vigtigt at prioritere deltagelse og 

indflydelse i vores forening. Vi er en lille fagforening, men ikke desto mindre, så er det LU der 

varetager jeres og jeres skolers interesse. 

Så når bestyrelsen og kompetenceudvalget skal tilrettelægge indhold og kvalitet for jer 

medlemmer, er det naturligvis essentielt at i bakker op. Både med fremmøde, men så sandelig 

også med idéer, viden og giver udtryk for de behov i har lokalt. 

Vi ser frem mod et 2021 hvor vi har taget det bedst fra det virtuelle med os, men hvor vi også 

vender mere tilbage til de fysiske møder som skaber forandringer – for de unge og for os.  

Beretningen overlades hermed til generalforsamlingen. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Morten Brandt, Formand 

 


