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Bestyrelsen 
Lad mig bare sige det som det har været….et rigtigt møg år, hvor vores generalforsamling 2020 først 
blev gennemført i september, altså ca. ½ år senere end vedtægterne foreskriver grundet Covid19. 
Bestyrelsen har afholdt 3 onlinemøder! 
 
Medlemsmøder 
På forrige generalforsamling var der stor enighed om, kun at gennemføre medlemsmøder, såfremt de 
kunne holdes ”face to face”. Det har desværre ikke være muligt som i jo nok alle ved! Trist….men 
forhåbentligt går vi imod lysere tider! 
Bestyrelsen regner med, som tidligere annonceret, at afholde en studiedag hos Lego House når det kan 
lade sig gøre. Lego House er tidligere blevet aflyst, men på forrige generalforsamling var der opbakning 
til atter at tilbyde tiltaget, da det giver god mening. Lego House har en spændende og inspirerende 
tilgang til ledelse. Medlemsdatoerne vil også blive meldt ud så snart vi ved mere.  
Bonus information: 33 medlemmer og 10 pensionister samt et særligt medlem! 

Netværk vedr. rejsefælleskabet i LU Syd – tovholder er Jens Peter (Varde) 

Facebook grupper:  
 - LU Lederforum 
 - Fritidsundervisning i Undervisning 

 
Lønforhandlinger: 
Der har været lønforhandlinger i adskillige ungdomsskoler hen over den forgange periode. Der er 
blevet givet både engangstillæg og varige tillæg af meget forskellig størrelse. Men generelt er 
kommunerne stadigvæk meget tilbageholdene i forhold til løn, hvilket også giver sig udslag i flere 
engangstillæg i stedet for varige løntillæg. Vi må desværre konstatere, at vi ikke altid får noget ud af 
vores anstrengelser. Mange kommuner føler sig stadigvæk økonomisk presset, så penge til lokalløn og 
løntillæg sidder ikke løst, men der er dog stor forskel fra kommune til kommune. 
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LU centralt: 
Årsmødet flyttes til den 28. – 29. september. 
Årsmødet vil blive afviklet ved fysisk fremmøde og gennemføres på Kellers Park Hotel ved Vejle. Altså 
som noget nyt afvikles årsmødet over 2 dage, hvilket blev besluttet på forrige årsmøde! Ud over 
generalforsamlingen du se kan se frem til et spændende årsmødekursus, hvor emner som unges 
demokratiske dannelse, De 17 verdensmål (bæredygtighed i forhold til ledelse) og Pædagogikkens Årti 
er indholdet. Senere samme dag afholder vi vores store festmiddag med underholdning. På dag 2 
afvikles årsmødet med start kl. 10.00 og forventet afslutning senest kl. 13.00. 

Planlægger at gennemføre: 
 - Kursus for nye ledere 
 - Kursus for kommende pensionister 
 
OK 21 er endnu ikke afsluttet med KL (Grundlønsinsplacering mm.) 
1. Forhøjelse af grundløn.  
2. Afsættelse af betydelige midler til lokal løndannelse.  
3. Som hidtil omfattes LU af de generelle vilkår, der aftales mellem KL og Forhandlingsfællesskabet for 
overenskomstperioden.  
4. LU tager forbehold for fremsættelse af krav, der måtte følge af andre overenskomster og aftaler for 
undervisningsledere inden for KL’s forhandlingsområde i overenskomstperioden.  

Endvidere vil LU foreslå, at der foretages en revision af overenskomstens ”Vejledende kriterier for 
funktionsløn og kvalifikationsløn”, jf. bilag 1 i Overenskomst for ledere i ungdomsskolen. 

 
Alle offentlige ansattes generelle lønstigninger over de næste 3 år er på i alt 5,02 pct. er på plads! 
Og for statslige ansatte en samlet værdi på 5,25 procent. 

Ungdomsskoleforeningen: (Kommende webinar) 
3. marts kl. 15.00-16.00 
Utilstrækkelig – Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge V. Christian Hjortkær 
10. marts kl. 15.30-17.00 
At overleve i det grænseløse arbejdsliv V. Imran Rashid 
18. marts kl. 12.45-14.45 
Webinar for ungdomsskolernes administrative medarbejdere 
25. marts kl. 15.00-16.00 
Fra Corona-benspænd til drivkraft og udvikling V. Lene Tanggaard 

 
Tak for det ½ år  

 
 
 


