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Bestyrelsens beretning for 2018 

Det er jo vemodigt at det nu er den sidste generalforsamling og dermed sidste 

beretning, der holdes i vores LU Kreds Sydsjælland og Bornholm. Jeg har selv 

oplevet, hvor vigtigt en rolle et godt netværk er i vores ungdomsskoleverden og 

har derfor være meget taknemmelig for det fagforeningsarbejde der er gjort her 

i kredsen, i de seneste cirka 10 år jeg har været medlem.  

Men tiderne ændrer sig, og de forventninger og krav der er til kredsens arbejde 

i dag, kan vi kun leve op til, ved at tilpasse os den omverden der er. 

Nationalt er det vigtige temaer som 10. klasse og ny lov på klubområdet, som især LU’s bestyrelse 

arbejder med. Og lov 24b er fortsat et tema i nogle kommuner. Det er blot et udtryk for, at nogle af 

de opgaver, som i mange kommuner er naturlige ungdomsskoleopgaver, er noget vi bliver 

udfordret i forhold til. I gør det godt derude, og vi skal blive ved med at gøre det godt. Derfor er det 

også vigtigt, at vi i LU sikrer en stærk faglig organisation for vores medlemmer.  

I det forgange år er der kommet nye medlemmer til, mens andre medlemmer har fået nyt job eller 

er gået på pension. Faktisk er vi nu så tæt på 100 % af potentielle medlemmer, som vi kan, uden 

dog helt at være der endnu.  

Vi har i løbet af året været involveret i sager i kommuner, der desværre vidner om vigtigheden af, 

at være organiseret.  

For et år siden var der relativ stor udskiftning i bestyrelsen, hvor vi var tre nye der trådte ind. 

Tak til de to erfarne i bestyrelsen, som har haft tålmodighed med os nye. Det har været 

uundværligt. Også tak til de nye i bestyrelsen, det er vigtigt at der er nogle der træder til når der er 

brug for det. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen tak for det gode arbejde og samarbejde der har 

været i året. Tak for at i har gjort det nemt at være ny formand. 

I februar 2018 gav generalforsamlingen bestyrelsen mandat til at arbejde videre med en 

sammenlægning med Kreds Midtsjælland. Det arbejde har været i centrum for bestyrelsens 

arbejde hele det forgangne foreningsår.  

Vi har bestræbt os på en inddragende proces og vi mener, der er etableret et solidt afsæt for den 

nye kreds. 

Der har været afholdt fælles kredsmøde med Kreds Midtsjælland i juni måned. En del af 

dagsordenen var, at medlemmerne i de to kredse fik anledning til at drøfte vigtige forhold i 

sammenlægningen og ikke mindst, hvordan den nye kreds skal virke og hvilke hensyn der er 

vigtige at tage. 

I november måned var vi på en fælles studietur med virksomhedsbesøg, oplæg og inspiration for 

ungdomsskoleledelserne. De to døgn var veltilrettelagt og med et særdeles relevant indhold. 
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Udover det faglige perspektiv, var det et vigtigt formål for studieturen, at give 

medlemmerne i de to kredse mulighed for at netværke indbyrdes og styrke 

kendskab og venskab. 

I januar blev endnu et fælles kredsmøde afholdt. Vi havde besøg af 

Ungdomsskoleforeningen, Ungdomsringen samt Teknologipagten, der hver 

især præsenterede deres perspektiv og arbejde med STEM-uddannelse og 

STEM-kompetencer. Til kredsmødet gennemgik vi sammen med de deltagende 

medlemmer status i sammenlægningsprocessen, udkast til vedtægter og vi 

drøftede de sidste vigtige forhold inden den stiftende generalforsamling. 

Undervejs har vi afholdt adskillige fælles bestyrelsesmøder. Nu skal en ny bestyrelse for den nye 

kreds have mulighed for at koncentrere sig om det som jo i virkeligheden er vigtigst; at virke som 

en stærk fagforening for medlemmerne. 

For der arbejdes hårdt i ungdomsskolerne i vores kreds. Der kommer hele tiden opgaver til, store 

som små. Og det viser sig hele tiden, at ungdomsskolen er uundværlige for kommunerne og i 

særdeleshed for de unge. 

I den travle hverdag der hersker på ungdomsskolerne, er det derfor enormt vigtigt også at prioritere 

arbejdet og samarbejdet i den lokale LU kreds. Det er det lovgivningsmæssige fundament og at 

varetage jeres løn- og ansættelsesmæssige interesser vi arbejder med. Men så sandelig også at 

sikre udvikling og kvalitet i ungdomsskolerne er en vigtig opgave, og det er en opgave som kun 

kan løses sammen. Så når bestyrelsen skal tilrettelægge indhold og kvalitet for jer medlemmer, er 

det naturligvis essentielt at i bakker op. Både med fremmøde, men så sandelig også med idéer, 

viden og giver udtryk for de behov i har lokalt. 

Og det er jo netop en af årsagerne til, at vi nu nedlægger vores lille kreds og danner en ny og 

større kreds. 

Den ny og større kreds vil sikre kvalitet i fagforeningsarbejdet, samarbejdet, netværket og 

indholdet. Den bliver også udfordret på en større geografi, som jo naturligt følger med. Derfor 

kræver det en vilje og indsats fra jer medlemmer, så der kommer ejerskab med ind i den nye LU 

Kreds Sjælland. Det er jo vores fagforening. 

 

Beretningen overlades hermed til generalforsamlingen. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Morten Brandt, Formand 

 


