
Referat af LU Kredsbestyrelsesmøde-Fyn                                              d.12. februar 2021 

Deltagere: Ole Bakkegaard Starklint, Ali Vural, Line Bøggild Larsen, Morten Sclægelberger, 

Lorea Alberdi Platz 

 

- Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

- Kommende generalforsamling 

Grundet corona-situationen er det meget vanskeligt at forudsige, hvorledes situationen ser ud 

til foråret. Der er stor enighed i bestyrelsen om, at en generalforsamling med fysisk 

fremmødeer at foretrække, fremfor en onlinegeneralforsamling. Det er derfor besluttet at 

skubbe forårets generalforsamling til september 2021.  

 

- Virtuelle temamøder for kredsens medlemmer 

De virtuelle temamøder kan være ganske interessante og relevante, når de er godt arrangeret, 

men grundet generel ”mæthed” på onlinefronten og da der ikke er et presserende område, der 

gør sig gældende lige nu, er det besluttet ikke at arrangere onlinemøder for Kredsens 

medlemmer for nuværende. 

 

- Nyt fra LU 

På LU-området er der en del debat og opmærksomhed på, hvordan Ungdomsskolerne kan 

bidrage positivt i genåbningen af Danmark. Der er især fokus på børn og unges trivsel, der er 

udfordret under en så langstrukken nedlukning. LU byder ind, hvor vi kan ift. til især de sociale 

fællesskaber.  

Samtidig arbejder LU på landsdækkende fælles retningslinjer ift. løntillæg for ledere. LU vil 

meget gerne i forhandlinger med KL, da der f.eks. er stor divergens mellem kommunerne ift. 

hvorvidt, der gives løntillæg ved f.eks. en bestået Diplomuddannelse i ledelse. Det er LU’s 

holdning, at ledelse er et fag i sig selv, og derfor også skal honoreres som et sådan, når det 

kommer til videreuddannelse.    

 

- Lønforhandling 

Ift. lønforhandlinger er det LU’s opgave at sende en forhandler, når et medlem måtte ønske 

det. At sikre medlemmerne en fair løn er vores fornemmeste opgave. Medlemmerne kan derfor 

altid tage fat i kredsbestyrelsen ift. lønniveau og forhandling.  

 



- Nyt fra kommunerne 

Generelt er alle kommunernes Ungdomsskoler hårdt ramt af coronaaflysninger. Mange 

projekter er blevet sat i søen, men er aldrig kommet i land. Det er frustrerende, men får 

samtidig også nogle Ungdomsskoler til at udvikle og tænke kreativt. I Odense har de rigtig 

godt gang i mange forskellige onlinehold, og de mange af de unge ser ikke ud til at være 

onlinetrætte. I Nyborg arbejderne klubberne ud fra devisen: Hvis de unge ikke kan komme i 

klubben, må klubben komme til dem. Og de har derfor stor succes med ”gadeplans-klubber”. 

Her kører de f.eks. rundt med varm kakao og tager en snak med de unge, der mødes rundt 

omkring. Mange af de mere sårbare unge opfanges på denne måde også i fritiden. 

Ungdomsskolernes undervisningstilbud til sårbare og udsatte unge har ikke været lukket ned, 

og denne gruppe af unge har vi heldigvis godt fat i.     

   

- Evt. 

Intet 

 

 

 


