
  
Medlemsmøde i L.U. Kreds Hovedstaden 

 

REFERAT Medlemsmøde 
 

Dato: onsdag, den 14. juni 2017 kl. 9.30 – 12.30 
Sted: Herlev Ungdomsskole, Højsletten 25, 2730 Herlev  
Deltagere: 
Allerød: Alex 

Ballerup: Janne 
Brøndby: Ruzica, Lasse og Troels 
Fredensborg: Per og Jesper 
Gribskov: Søren 
Helsingør: Betina 
Herlev: Gøther og Mads 
Hvidovre: Lise 
Høje Tåstrup: Hanne og Max 
Hørsholm: Claus 
Ishøj: Brian, Kenneth og Rasmus 
København: Marianne 
Rødovre: Tinne og Niels 
Tårnby: Helle 
Vallensbæk: Lars 

 
Velkomst:  
Vært Gøther bød velkommen og orienterede om Herlev Ungdomsskole og deres ungecafe. 
Ungdomsskolen holder til i de historiske bygninger ”Højbjerggård”, der kan fejre 100 år i år. Gøther 
fortalte gyseranekdoter fra dengang bygningerne oprindeligt husede et pigehjem og om 
kartoffelkælderen, Højsletten og meget andet. Bygningerne er pt. ramt af omfattende 
skimmelsvamp og det diskuteres bl.a. om de skal rives ned - så det bokser de en del med i Herlev. 
 

Punkt 1: Valg af ordstyrer: Betina blev valgt  
 
Punkt 2: Valg af referent: Alex blev valgt 
 
Punkt 3: Nyt fra Bestyrelsen: 
/formanden: Helle bød velkommen og orienterede om: 
- Medlemsmøderne, som fremover starter kl. 10:00. Der serveres kaffe og brød fra kl. 9:30 for 
dem, der har tid, lyst og behov – og samtidig gerne vil networke. 
- Medlemsnyt: Tilgang: Helle gav en varm velkomst til nyt medlem, Brian Larsen, - ny leder i Ishøj. 
Afgang: et medlem har forladt foreningen. 
- Kredsbestyrelsen har konstitueret sig med Gøther som næstformand og Søren som kasserer. 
- Evaluering af Årsmøde 2017: Stor tilfredshed med mødets form og struktur. Arbejdsmetoden 
omkring temaerne var rigtig god (world cafe-metoden). Der kom mange konstruktive inputs ud af 
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arbejdet, som nu er samlet og vil blive behandlet af LU-bestyrelsen på et visionsseminar til august - 
med henblik på at give LU et serviceeftersyn.  
Arbejdet skal udmønte sig i et forslag til en forretningsplan, som efterfølgende bliver præsenteret i 
kredsene. En endelig forretningsplan vil derefter forelægge på næste årsmøde. 
- Valg til LUs bestyrelse: på årsmødet blev vor egen Per valgt til ny landsformand, og endnu én af 
vor egne, Max, blev desuden valgt til kasserer. Formanden konstaterede således at kredsen er flot 
repræsenteret i bestyrelsen. 
- 75 års jubilæum: der arrangeres ingen nationale begivenheder – initiativet ligger regionalt. 
Jylland og Fyn har arrangementer i støbeskeen. 
- Årsmøde 2018: 11. – 13. april 2018 i Svendborg 
- Årsmøde 2019: 3. – 5. april 2019 på Munkebjerg, Vejle 
- Årshjul/Aktivitetsskalender 2017 – 2019: er udsendt til forsamlingen: tjek den - brug den. 
 

/Lønforhandler Troels: 
Opfordring 1:  kom nu ud af busken! send en kopi af lønseddel til Troels. Han mangler stadig så 
mange, at han ikke kan beregne lønniveauet og lave en retvisende statistik, den skal bruges som et 
effektivt værktøj i lønforhandlingerne. Statistikken skal ligeledes bruges som redskab til at følge 
lønudviklingen. Troels har derfor ikke overblik over, hvem der evt. ”stikker ud” og muligvis kunne 
have brug for en samtale. Så please … alle opfordres til at indsende oplysningerne. 
Opfordring 2: Af taktiske grunde opfordres medlemmerne til at ringe til Troels før de går i dialog 
med deres kommune omkring en lønforhandling. Så kommer Bo som regel også med ind over. 
 

Punkt 4: Oplæg til beslutning vedr. opslitning af kredsens økonomi v/ Søren 
Søren gennemgik det udsendte forslag – kaldet HUN (Hovedstadens Ungdomsskolers Netværk) 
formuleret som et sæt vedtægter. Forslaget er et forsøg på at synliggøre og opsplitte aktiviteter, 
der vedrører medlemsmidler - fra aktiviteter, der finansieres af kommunale midler, - primært for 
at undgå at kommunale kroner går til foreningsaktiviteter. Søren stillede sig til rådighed for 
spørgsmål, hvilket medførte en så overvældende spørgelyst, at det blev besluttet at sende 
forslaget retur til bestyrelsen for en tydeligere afklaring af præmissen for forslaget. 
 

Punkt 5: Tema: Et servicetjek på den almene ungdomsskole – v. kompetenceudvalget. 
Kompetenceudvalget greb bestyrelsens opfordring til at sætte ”almen undervisning” på 
dagsorden: det gjorde de ved at facilitere en arbejdsmetode de kaldte ”Mads & Monopolet”: en 
række dilemmaer/problemstillinger i tilknytning til den almene ungdomsskole blev sat til 
diskussion i 4 paneler/grupper á la ”Mads & Monopolet” og løsningsforslag blev præsenteret i 
plenum. Formålet var bl.a. at få stillet skarpt på den almene undervisnings plads og status på de 
respektive ungdomsskoler. Metoden blev rost og fundet anvendelig som fremtidig arbejdsmetode. 
 

Punkt 6: Oplæg om efterårets studietur – roadtrip v/ kompetenceudvalget 
Program og koncept for turen blev gennemgået. Turen rammer Næstved, Odense, Svendborg, 
Testrup Højskole og Århus. Der er et issue omkring Svendborg, som skal på plads – det fikser 
kompetenceudvalget. Ved hvert besøg bliver det muligt at vælge mellem flere temaer. 
Opfordring 3: Der mangler stadig ledige pladser – så kom frisk: tilmelding til Hanne eller Helle. 
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Punkt 7: Nyt fra LU v/ Max Melchior 
- Når bestyrelsen har afholdt sit visionsseminar og udarbejdet handleplan, vil denne kunne læses 
på LUs hjemmeside (jvf. ”nyt fra formanden”) 
- 24b: LU har Igangsat en undersøgelse om hvorvidt det er lovligt at en ungdomsskole drives under 
ledelse af en musikskole. Undervisningsmisteriet er inddraget. 
En fynsk kommune har oprettet en fælles bestyrelse for musikskolen og ungdomsskolen. De er 
blevet gjort opmærksom på, at det ikke er lovligt 
En jysk kommune har nu lagt ungdomsskolen under en folkeskole v. anvendelse af 24b – 
bekymrende udvikling  
 

Punkt 8: Nyt fra Kompetenceudvalget v/Hanne og Lasse 
Gennemgået under punkt 5 og 6 
 

Punkt 9: Nyt fra Friluftsrådet v/ Lasse 
Udgik 
 

Punkt 10: Nyt fra Ungdomsringen v/ Thomas 
Udgik 
 

Punkt 11: Nyt fra Ungdomsskoleforeningen v/Lise 
- Der er opstået uenighed omkring regeringens reformudspil omkring den nye forberedende 
grunduddannelse. Ekspertgruppens anbefalinger til udspillet var til høring på Christiansborg i april 
(Bedre veje til en ungdomsuddannelse). Uenigheden betyder at en beslutning trækker ud. 
- Efterårskonferencen 31. oktober vil kredse om begrebet ”dannelse”. Stefan Hermann er inviteret.  
- Fokus på hvilke snitflader der skal være i samarbejdet mellem LU og Ungdomsskoleforeningen. 
- Ungdomsskoleforeningen deltager med en stand på ungdommens folkemøde 7.-8. september. 
 

Punkt 12: Evt. 
- Janne orienterede om at erfakurset for sekretærerne fortsat er attraktivt med stort fremmøde og 
flot evaluering. 
- Vært for næste medlemsmøde den 12. september 2017 bliver Ballerup Ungdomsskole. 
- Lars opfordrede forsamlingen til at være opmærksom på at følge kommunens arbejde med 
ungeindsatsen og mulig oprettelse af unge-enheder når den nye Forberedende Grunduddannelse 
bliver vedtaget. Desuden opfordrer Lars til at følge udviklingen på UU-området. 
Opfordringen blev bifaldet og sættes på som tema på næste møde den 12. september. 
Ungdomsskoler med erfaringer på området opfordres til at byde ind. 
- Per takkede for den store støtte og opbakning han modtog fra kredsen i forbindelse med hans 
kandidatur til formandsposten. 
 

Betina takkede for god ro og orden. 
Gøther bød afslutningsvis på klassisk frokost: højt belagt smørrebrød  


