
REFERAT AF KREDSFORMANDSMØDE  

9. juni 2017, kl. 10.30 til 16.00 
Restaurant Turesen, Turesensgade 6, 1368 København K 

Afbud: AF. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 

    Godkendt.  

 

2. Godkendelse af dagsorden  

    Godkendt. 

  

3.  Seneste nyt – gensidige meddelelser  

     Nyt fra bestyrelsen:  

 

     Bestyrelsens konstituering: Orientering, jf. hjemmesiden. 

 
     Evaluering af årsmødekursus: Tilfredsstillende kursus – fint varieret. 

     Evaluering af årsmøde: Fint med Cafe´- model. Bedre kvalificering af spørgsmål  

     ønskværdigt, så alle forstår dem ensartet. Svar i bearbejdet form udsendes til  

     medlemmerne. 

     Det overvejes, om LU fortsat skal benytte udstillere på årsmøder.  

 

     Visionsseminar den 22.- 23. august, kl. 12 til 12, Pejsegården: Bl.a. på baggrund af 

     drøftelserne på årsmødet afholder LU et visionsseminar for bestyrelsen og  

     kredsformænd. Program mv. udsendes efter sommerferien. 

 

     Møder i foreningsåret aftalt, jf. referatets punkt 8. 

 

     Ungdomsskolens 75 års jubilæum (29. september 2017): 

     Markeres efter eget valg af de enkelte ungdomsskoler, evt. samarbejde i kredsene 

     efter lokale aftaler. 

 

     Orientering om juridisk afgørelse i Undervisningsministeriet i forhold til Musikskoler. 

 



Nyt fra kredsene: 

Fyn: 

Planlægger sensommerkonference med fokus på den forberedende grunduddannelse. 

Orientering om sager i kredsen. 
 

Sydsjælland og Bornholm: 

Kredsen oplever medlemsfremgang. 
Orientering om sager i kredsen. 

 

Midtsjælland: 

Relativ lille kreds. Afholdt netværkskonference omkring evt. sammenlægning med anden 

kreds. 
Orientering om sager i kredsen. 

Hovedstaden: 

Orientering om konstituering i kredsen. 

Kompetenceudvalg sætter fokus på den almene ungdomsskole. 

Kursusudvalg arrangerer studietur til ungdomsskoler i Danmark. 

Orientering om sager i kredsen. 
 

Midt- og Vestjylland: 

Fortsætter sine kursus- møderækker. 

Fokus på kerneopgaver via spørgeskema. 

Orientering om planer for ungdomsskolens jubilæum. 
Orientering om sager i kredsen. 

Østjylland: 

Afholdt generalforsamling med gæster udefra – succes. 

Orientering om lønstatistik og sager i kredsen. 
Forhåndsaftale indgået i Aarhus efter lang proces. 

Sydjylland: 

Etableret medlemsmøder med fast årshjul. 

Planlægger studietur. 

Anvender lønstatistik til forventningsafstemning mellem forening og medlem. 

Fokus på ansættelsesforhold. 

Orientering om sager i kredsen. Efterlyste reaktion fra LU over for en kommune, der har 

haft en meget langsommelig sagsbehandling i forhold til en sag om ungdomsskolens 
organisering. 

 

Nordjylland: 

Ny organisering af kredsen, idet BL har skiftet stilling til en ny kreds. 

Indtil førstkommende generalforsamling vil der være delt formandskab og lønforhandler, 

jf. hjemmesiden. 

Kursus for nøglemedarbejdere – dannelsesbegreber. 
Orientering om sager i kredsen. 

      



      

4. Ungdomsskoleforeningen 

    Foreningernes 

    formænd er i  
    løbende kontakt. 

                    

                                     

                                                                  

5. Interne   

bestyrelsesområder 

 

                                 

 Ledelse: 

Bestyrelsesmedlemmer: Alle 

 

 

Hjemmeside: 
Bestyrelsesmedlemmer: PN, PB (sekretariatet) 

. 

 

 

Uddannelse: 

Bestyrelsesmedlemmer: MM, WF, NN 

 

 

Klub og SSP: 

Bestyrelsesmedlemmer: BDJ, ML  

 

Fritid/almen uv.: 

Bestyrelsesmedlemmer: AF  

 

Andre ”kan” - opgaver: 

Bestyrelsesmedlemmer: PN 

 

Pensionister: 



Bestyrelsesmedlemmer: PN 

 

 

 

6. Eksterne udvalg 

                              Læringslokomotivet (følgegruppe/Ungdomsskoleforeningen) 

  Bestyrelsesmedlemmer: PN 

 

  Kontaktudvalg Ungdomsskolen: 

  Bestyrelsesmedlemmer: PN 

  Kontaktudvalg Ungdomsringen: 
  Bestyrelsesmedlemmer: PN 

   

Friluftsrådet: 

Bestyrelsesmedlemmer: WF 

  

  

  Rådet for børns læring: 

  Repræsentant for LU: (BDJ eller PN) 

 

  DFS: 

  Bestyrelsesmedlemmer: PN 

  

  Antiradikalisering: 

  Bestyrelsesmedlemmer: ML 

   

  DKR: 

Bestyrelsesmedlemmer: BDJ, ML 

 

7. Årsmøde 2018 

                                      11. til 13. april, Hotel Svendborg. 

 

                                     Årsmøde 2019: 

                                     3. til 5. april, Hotel Munkebjerg.                   



   

                                                         

                              

 

       

 

 

 

  

 

      

 

                                

 

 

8.  Næste møde 

    22. til 23. august, visionsseminar, kl. 12 til 12, Pejsegården. 

    11. september, lønforhandlermøde, kl. 10.30 til 15, sekretariatet. 

    25. oktober, kredsformandsmøde, kl. 12-17, Nyborg.        

    15. januar 2018, kredsbestyrelseskonference, kl. 10 til 16, Ejby, Fyn. 

    8. juni 2018, kredsformandsmøde, København 

 

   

                                 

 

 

9.  Eventuelt 

  

      


