
 

 

LU-Fyns Sensommerkonference 2017. 
 
 
Anders Ladegaard leder af UU Lillebælt - Når samfundets krav og de unges virkelighed mødes - 
hvor skal vi støtte optog udfordre de unge, så mødet bliver en succes? 
 
Fremtidens fremtid: Uber, Airbnb, klimaforandringer m.m. ændrer virkeligheden for de unges 
fremtidsperspektiv.  
 
Ledelsesudfordringen: Hvordan kan vi både holde forventningerne til fremtiden åbne og fleksible 
og samtidig skabe stabilitet og retning? Forandringsledelse - udløse potentielle kapaciteter og 
potentialiteter kapaciteter. 
Bogen "Læringscentreret skoleledelse" kommer med nogle gode bud på nye ledelsesudfordringer, 
herunder Ledelseskompasset v./ Helle bjerg og Dorte Staunes. 
 
Hvad er sigtet i udskolingen? 
Hvordan motiverer vi de unge? Mette Pless, CEFU kommer med et bud i "Motivationsplatten". 
De unge har en strategisk tilgang til uddannelsesvalg, fremfor en motiveret tilgang. 
Forvent at du skal uddanne dig 6 gange i løbet af dit arbejdsliv... 
 
Gruppevejledning og workshops som metoder giver den enkelte social accept og får opbygget 
fællesskaber, hvor alle får lejlighed til at spejle sig i hinanden. 
 
8 dages turboforløb om at blive studieparat i et samarbejde mellem Fredericia og Middelfart, med 2 
dages opfølgning. God feedback fra forældre på forløbet. 
 
 
75-års jubilæum d. 29. september 
 
1. Jesper, Nyborg: Lave en "Flashmob", hvor alle 10 ungdomsskoler på Fyn bruger en widescreen, 
hvor vi samtidigt har hver vores 10. del af skærmen til at vise, den aktivitet/happening man laver på 
dagen og får filmet den evt. i samarbejde med TV2-Fyn. Det kræver at de forskellige indslag 
koordineres (af Jesper), så det samlet set viser bredden af ungdomsskolens virke. 
 
2. Forslag om i god tid før at producere en fælles video, der "flashes" på dagen og giver et 
dækkende indtryk af, hvad ungdomsskolerne i dag arbejder med. Filmen produceres af 
professionelle. 
 
3. Balloner med statements om ungdomsskoleaktiviteter/budskaber "affyres" på en gang alle 10 
steder og livestreames på et fælles Facebookopslag. Jesper undersøger diverse vedr. økonomi, 
tilladelser mm. Bestyrelsen melder tilbage om rammer og koordinering i den enkelte 
ungdomsskole. 
 
Forslag 3 blev foreløbig vedtaget, at arbejde videre med. 
 
 
Hvordan kan ungdomsskoler og produktionsskoler spille sammen i det nye der kommer? 
V./ Gert Møller, Korsør Produktionsskole. 
 
Regeringen er endnu ikke kommet med konkrete udspil, da det stadig er i proces. 
UU omdefineres måske, men den enkelte kommune kan selv organisere indsatsen i en kommunal 
ungeenhed.  
EGU ophører. Produktionsskoler lukkes. 
Man vil fremme eud 8 og eud 9. 
Regeringen vil etablere en ny Forberedende Grunduddannelse, med ens lovgivning og krav til de 
unge op til 25 år. 
Ny Forberedende Uddannelse inddelt i tre søjler: 



 

 

Almenlinjen (2/3 teori og 1/3 praksis) Produktionsskolelinjen (2/3 produktion og 1/3 teori) og 
Erhvervslinjen (2/3 praktik og 1/3 teori) opbygget med forskellige moduler. Forventet antal unge ca. 
30.000-40.000. 
Uddannelsen varer 2 år, men mange unge vil undervejs flytte til f.eks. en læreplads.   
KL støtter regeringens forslag om forankring i kommunerne. EGU bevares. 
Ny målsætning: I 2030 skal 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. 
Statslige taxametertakster med betydelig kommunal medfinansiering. 
Start 1. august 2019. 
Der tilbydes ikke SU, men i stedet den lavere skoleydelse med mulighed for sanktioner, hvis den 
unge ikke passer sin skole. 
Produktionsskolerne (generelt) vil gerne samarbejde med ungdomsskolerne om en fælles 
ungeindsats i den nye organisering. 
Ungdomsskolerne bør overveje at kunne være med til at anvise og administrere muligheder for at 
bo i nærheden af skolerne, og meget gerne sammen med andre unge studerende... 
 
 
Assens Ungdomsskole 
 
Dalende befolkningstal i Assens medfører tilsvarende færre midler til ungdomsskolen. 
Stor geografisk spredning af aktiviteterne spredt på 8 folkeskoler og i 4 partnerskaber. 
Ungdomsskolen samarbejder med skolerne om bl.a. fagdage. 
Ledelsen og sekretærer er samlet hver 14 dag, men er ellers placeret  på forskellige kontorer. 
1.400 cpr-elever / 3.000 holdelever fordelt på fritidsundervisning, klubber og heltidsundervisning i 
sidste sæson. 
Arbejder med MILIFE, ungdomsråd mm. 
 
Fritidsundervisningen starter planlægning af ny sæson i januar. Ca. 120 forskellige hold. 
Deadline for tilmelding til efterårshold er 1. september og forårshold har deadline 1. november. 
Dialog med forældre i 7. klasser ved at deltage i forældremøder  på folkeskolerne. 
Samarbejder med Fåborg-Midtfyn om forskellige hold. 
 
Klubber fordelt på 6 adresser der har åbent 2 aftener om ugen. Ca. 30 fastansatte medarbejdere 
på deltid. Ca. 120 unge benytter klubberne. Samarbejder tæt med SSP.  
Samarbejder med Middelfart Ungdomsskole om Sexualisterne. Uddanner og honoraraflønner unge 
til at vejlede/undervise 7.-9. klasserne på folkeskolerne. Tilbuddet er gratis for skolerne, og der er 
stor interesse for at få besøg. 
 
Heltidsundervisningstilbuddet Pitstop for de ikke uddannelsesparate har ikke kunnet skaffe elever 
nok til at opretholde tilbuddet, der nedlægges i starten af september. 
I stedet tilbydes folkeskolernes 8. klasser MILIFE-forløb. 
Ungdomsrådet har haft en god proces med at indrette/bygge det nye ungdomshus. Huset er 
ungestyret og aktiviteterne planlægges af de unge og det tegner godt. 
 
Medlemsmøde med deltagelse af Per Nielsen, formand for LU. 
 
Dagsorden 
1. Sidste nyt fra hovedbestyrelsen 
2. LU-Fyns årlige kulturelle og sociale arrangement d. 16. november 
3. Opsamling på Sensommerkonferencen 
4. Evt. 
 
Per: 
Hovedbestyrelsen har et stærkt fokus på optimale løn- og ansættelsesvilkår. 
Proaktive i forhold til offensiv indsats og strategi ved lovgivningsarbejde mm. 
Stort fokus på styrkelse af det lokale kredsarbejde. 
Der arbejdes med mulig revision af vedtægter, styrelsesbeslutninger, bestyrelsesarbejdet samt 
kredsarbejdet i LU. 



 

 

Fokus på enkelte medlemmers krav til sin faglige organisation. 
Samarbejde med KL og interesseorganisationer om fælles interesser med LU. 
 
Det er vigtigt at LU mødes med "de rigtige" og skaber netværk. 
 
LU's visionsseminar - fra ord til handling i august. 
Bl.a. forslag om at slanke hovedbestyrelsen. Der arbejdes videre med et visionspapir frem til 
næste årsmøde i Svendborg. 
 
Evaluering af sensommerkonferencen: 
God feedback på programmet for sensommerkonferencen fra alle. 
Anders Ladegaards oplæg bar præg at temaet stadig er i proces og at ungdomsskolen ikke er i 
centrum af begivenhederne fremadrettet. 
Hyggelig tur til Maderne. 
God præsentation af Assens Ungdomsskole. 
Det sociale arrangement d. 16. november er i år på Posten i Odense med spisning på Gorms. Se 
vedhæftede beskrivelse. 
 
Næste års Sensommerkonference er i Odense. 
 
Ref. Peter 


