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GRUNDLAGET
FOR LU’S MISSION
Lovgivning og forening

Med afsæt i Ungdomsskoleloven, LU’s vedtægter og overens-
komsten for Ungdomsskoleledere er LU’s mission sammenfattet i  
følgende:

Det lovgivningsmæssige fundament:
LU skal sikre, at enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en 
ungdomsskoleinspektør, der har den administrative og pædagogi-
ske ledelse af skolen, samt at der til bistand for en heltidsbeskæf-
tiget ungdomsskoleinspektør ansættes den nødvendige pædago-
giske medhjælp (viceinspektører, afdelingsledere m.fl.).

4



Det foreningsretlige fundament:
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LU’s medlemmer er enhver leder i ungdomsskolen, der er omfat-
tet af overenskomsten mellem KL og LU, herunder eksempelvis 
inspektører, viceinspektører og afdelingsledere. LU’s medlem-
mer er endvidere pensionerede ledere i ungdomsskolen

LU’s formål er at varetage medlemmernes rets- og tjenstlige  
interesser, herunder medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår

LU’s formål er at virke for den kommunale ungdomsskoles ud-
vikling

LU’s formål er at varetage medlemmernes pædagogiske inte-
resser

LU’s formål er at styrke sammenholdet mellem medlemmerne

•

•

•

•

•
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LU’S VISION

At LU sikrer optimale ansættelsesvilkår for ungdomsskolens 
ledere

At beslutningstagere inddrager lederne og LU i udviklingen af 
ungeområdet

At medlemmer af LU inddrages i faglige fællesskaber og  
ledelsesrelevant udvikling

Vi vil være en lederforening, der med afsæt i de enkelte ungdoms-
skolelederes opgaver og ansvar i kommunerne arbejder for at sik-
re hver enkelt medlem de optimale løn- og ansættelsesvilkår.

Vi vil være en lederforening, der proaktivt sætter lederne og Ung-
domsskolen på dagsordenen når det gælder udviklingen af unge- 
området og gennem alle relevante sammenhænge arbejder 
for at ungdomsskolens ledere sikres optimale muligheder i  
kommunerne.

Vi vil være en lederforening, der tilbyder ungdomsskolens  
ledere faglige og sociale netværk i eget regi eller sammen med  
relevante samarbejdspartnere til gavn for vores medlemmers fag-
lige udvikling og sociale trivsel som kommunale ledere.
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Indledning
LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere er en selvstæn-
dig og uafhængig leder- og fagforening for landets ungdoms- 
skoleledere. LU tager afsæt i Ungdomsskolelovens bestemmel-
ser om skoleformens ledelse. Foreningen bygger sin virksomhed 
på vedtægterne, som er vedtaget af medlemmerne. LU ledes af 
en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af en formand, næst- 
formand, kasserer og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formand 
og 6 bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på foreningens  
årsmøde blandt foreningens almindelige medlemmer. 

Det lokale arbejde er organiseret i kredse. Kredsene ledes af en 
formand og bestyrelse, der vælges direkte på lokale kredsge- 
neralforsamlinger blandt foreningens almindelige medlemmer i 
kredsen.

Til at betjene og rådgive foreningens bestyrelse, kredsbestyrelser 
og medlemmer driver foreningen et sekretariat, som ledes af en 
sekretariatschef. Sekretariatet er placeret i København.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for LU’s virksomhed 
på baggrund af vedtægterne og årsmødebeslutninger inden for  
rammerne af foreningens vedtagne Vision, Værdier, Mission og

ORGANISATIONSBESKRIVELSE
& STRATEGI
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Strategi. På årsmødet stiller bestyrelsen forslag til en handlings-
plan (strategi) for det kommende års foreningsvirksomhed, der 
vedtages af årsmødet.

LU’s handlingsplan (strategi) er det værktøj, der indkredser og 
uddyber foreningen og dens virksomhed fremadrettet. Med andre 
ord er dens funktion at omsætte lovgrundlag, overenskomster,  
vedtægter og årsmødebeslutninger til konkret indhold, handlinger 
og udvikling formuleret som indsatsplaner – med afsæt i værdier-
ne og på vej mod visionen.

Strategien skal samtidig betragtes som bestyrelsens bidrag til at 
synliggøre og operationalisere foreningens praksis på baggrund 
af de mål, som vi har sat os. Derved bliver strategien også ledel-
sens redskab til styring af foreningens arbejde.

Strategien udarbejdes i tæt samarbejde med LU’s kredsbestyrel-
sesformænd og kredsbestyrelser med bestyrelsen som omdrej-
ningspunkt. Dette er gjort for at gøre foreningen nærværende og 
aktuel for medlemmerne, som skal betragte strategien som et ak-
tivt og operationelt værktøj. Sekretariatet inddrages desuden ak-
tivt undervejs i forløbet.

ORGANISATIONSBESKRIVELSE
& STRATEGI
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Foreningens fundament
Fundamentet for LU er ungdomsskolelovens bestemmelser om 
skoleformens ledelse, foreningens vedtægter og de til enhver tid 
gældende aftaler og overenskomster mellem KL og LU.
 
Det foreningsretslige grundlag for LU er vedtægterne.
Formålsparagraffen i vedtægterne fastsætter en række kerne- 
opgaver, som LU bygger sin virksomhed på.

Organisation
LU er organiseret efter følgende organisationsplan:

Årsmøde for de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer

Bestyrelse

Sekretariat

8 kredse
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1) Årsmødet er foreningens øverste myndighed.

2) Bestyrelsen leder foreningen mellem årsmøderne og er  
 bundet af årsmødebeslutninger og vedtægterne.

3) Sekretariatet forestår den daglige drift af foreningen.

4) Kredsene består af foreningens medlemmer i et geografisk  
 afgrænset område. Kredsene er opdelt i:
 Kreds Hovedstaden, Kreds Sydsjælland og Bornholm, 
 Kreds Midtsjælland, Kreds Fyn, Kreds Sydjylland, Kreds 
 Østjylland, Kreds Midt- og Vestjylland og Kreds Nordjylland.

Kredsbestyrelserne leder kredsene mellem kredsgeneralforsam-
lingerne og er bundet af årsmødebeslutninger, kredsgeneral- 
forsamlingsbeslutninger, foreningens vedtægter og kredsens 
vedtægter. Kredsbestyrelsen forestår det lokale arbejde, her- 
under lønforhandlinger for medlemmerne inden for rammerne af  
overenskomsten.

ORGANISATIONSBESKRIVELSE
& STRATEGI
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Økonomi og administration
Foreningens drift er finansieret af det medlemskontingent, der ved-
tages på årsmødet. Foreningens daglige ledelse og administration 
varetages af et sekretariat med ansatte medarbejdere.

Netværk
Ungdomsskolen er en kommunal institution inden for børne- og 
ungeområdet. LU samarbejder derfor med alle interessenter på 
området. Dette gælder såvel myndigheder som interesseorgani-
sationer:

Undervisningsministeriet: Den kommunale ungdomsskole er hen-
ført til ministeriets resortområde, herunder lovgivning. LU sam- 
arbejder med andre ministerier efter behov.

KL:  Som kommunal institution er ungdomsskolerne en del af KL’s 
forhandlingsområde og dermed foreningens formelle aftalemod-
part i forbindelse med OK-forhandlinger mv.

Ungdomsskoleforeningen: Skoleforening for de kommunale ung-
domsskoler.
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ORGANISATIONSBESKRIVELSE
& STRATEGI

Ungdomsringen: Forening for klubområdet, herunder ungdoms-
skoleklubber. 

En del af foreningens netværk er formelt organiseret i kontaktud-
valg, der holder møder med jævne mellemrum.

LU har endvidere kontakt til og samarbejder med leder- og lærer-
organisationer m.fl., der har fælles interesser med LU.

Informationsstrategi
Foreningens medlemmer informeres via foreningens hjemmeside 
og elektroniske medlemsudsendelser, nyhedsbreve o.lign. End-
videre anvender foreningen et lukket debatforum for medlemmer 
(LU-Lederforum).

LU informerer medlemmerne om løn- og ansættelsesvilkår, for-
hold på ungdoms- og ungdomsskoleområdet af betydning for for-
eningens medlemmer samt oplysninger om kredsene, relevante 
links mv.
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Kompetenceudvikling
LU tilbyder medlemmerne relevante kurser, konferencer og med-
lemsmøder både centralt og i kredsene. Foreningens lokale løn-
forhandlere uddannes via lønforhandlermøder og lønforhandler-
netværk i samarbejde med sekretariatet med henblik på at sikre 
en professionel sagsbehandling over for både medlemmer og 
kommuner.

Evaluering
Som leder- og fagforening skal LU måles på de resultater forenin-
gen opnår for medlemmerne i forbindelse med OK-forhandlinger, 
lokale lønforhandlinger, afskedigelsessager og andre personsa-
ger. LU ser det samtidig som sin opgave at bidrage til at bevare og 
udvikle ungdomsskolen som en selvstændig kommunal institution 
og dermed sikre ungdomsskoleledernes ansættelsesmæssige in-
teresser.
Som loven fastslår, er ungdomsskolen en skole, selv om institutio-
nen ofte tilbyder meget andet ud over undervisning.  LU vil derfor 
sikre, at foreningens overenskomster og lokale lønforhandlingsre-
sultater altid matcher sammenlignelige lederstillinger i kommuner-
ne inden for skoleområdet.
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ORGANISATIONSBESKRIVELSE
& STRATEGI

I overensstemmelse med foreningens værdier vil LU endvidere 
sikre, at medlemmerne kan påregne at modtage en empatisk, 
effektiv og professionel sekretariatsbehandling i forbindelse med 
enhver form for personsag.
LU arbejder permanent for at varetage medlemmernes lederinte-
resser i forhold til skoleformen, jf. afsnittet om netværk.
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LU’S VÆRDIER

Værdiarenaer
• Forhandlinger
• Fællesskaber
• Udvikling
• Repræsentationer
• Individuelle

TROVÆRDIGE

PROFESSIONELLE

RESULTAT-
ORIENTEREDE
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