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Bestyrelsens beretning for 2019 

Vi har nu eksisteret som kreds i et år. Det er gået stærkt og det er vores 

oplevelse, at intentionerne om et større fagligt netværk og flere til at løfte 

opgaverne, også i praksis har vist at fungere. Det første år er gået med at 

sætte rammerne for en ny fælles kultur og fælles retning i kredsen, og vi synes 

vi er godt på vej. I mål er vi dog ikke…. 

Der har været en fornuftig tilslutning til arrangementerne, med et gennemsnit 

på cirka 50 % deltagelse af medlemmerne. Vi håber dog på, at kunne skabe 

medlemsmøder og faglige arrangementer, som kan skabe en endnu større 

tilslutning fremadrettet. 

Ved kredsenes første medlemsmøde udarbejdede vi en forretningsorden, som har til formål at 

forventningsafstemme hvordan vi som bestyrelse og I som medlemmer ønsker kredsen skal drives 

og udvikles. Det er hensigten at forretningsordenen kan tilpasses en gang om året. 

Vi har afholdt 3 medlemsmøder i 2019, i henholdsvis Køge, Næstved og Ringsted. 

Udgangspunktet er at vi vil afholde møderne på ungdomsskolerne i kredsen, på den måde kan 

kendskabet til hinanden og hinandens praksis styrkes.  

Medlemsmøderne har været delt op i to spor: Den første halvdel som har haft fokus på det meget 

fagforeningsmæssige indhold og en anden halvdel som har et fagligt ledelsesmæssigt 

kompetenceudviklings perspektiv. 

Særligt til den anden halvdel, det ledelsesfaglige perspektiv, har det været et stort ønske at 

etablere et kompetenceudvalg, som skal arbejde særligt med den del. Det har desværre vist sig 

meget vanskeligt at rekruttere medlemmer til kompetenceudvalget. Indledningsvis var der to 

medlemmer der meldte sig, men vi mener der skal mindst fire medlemmer i udvalget, for at sikre 

den rette dynamik, forskellige kompetencer og erfaring og en god opgavefordeling. Heldigvis har 

fire gode kolleger og medlemmer meldt sig til arbejdet i kompetenceudvalget, så vi glæder os i 

bestyrelsen til sammen at få lavet et godt afsæt for deres arbejde, ved det kommende 

bestyrelsesmøde. Tak til Søren Wollesen fra Ringsted, Marie Møller Gunnersen fra Kalundborg, 

Morten Romme fra Solrød og Mette Fiirgaard Schneefeldt fra Greve, vi glæder os til samarbejdet. 

2019 har for knap halvdelen af landets ungdomsskoleledere budt på kompetenceudviklingsforløbet 

i samarbejde med COK: Strategi og ungdomsskoleledelse i bevægelse. Det har været spændende 

og givende, at være så mange kolleger samlet, om et forløb med et stærkt fokus på ledelse, 

positionering og udvikling af netop vores unikke skoleform. 

Vi er 41 aktive medlemmer, men vi har ungdomsskoleledere i kredsen som endnu ikke er medlem 

af LU. Vi vil være opsøgende og indbyde nye ungdomsskoleledere på besøg til vores 

arrangementer og forhåbentlig vil de se, at et stærkt kollegialt fagligt fællesskab i en god 

fagforening, er uundværligt. 
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Nationalt arbejder LU’s bestyrelse bl.a. med vigtige temaer som fremtidig 

organisering af 10. klasse, hvor holdningen er, at 10. klasse, og 10. 

klasseeleverne, har de bedste forudsætninger ved en kommunal forankret 10. 

klasse. Der er også en ny lov på klubområdet på vej, som LU er i godt 

samarbejde med Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen med, blandt 

andet arbejdes der på at få en formålsparagraf for ungdomsklubberne. For at 

høre mere om disse temaer og for at få indflydelse på debatten, opfordres I til 

at deltage i LU’s årsmøde, hvor der i øvrigt også er et rigtig spændende fagligt 

program. 

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.  

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 og kompetenceudvalget 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. 

Vores ny og større kreds kan sikre kvalitet i fagforeningsarbejdet, samarbejdet, netværket og 

indholdet. Vi kan også føle os udfordret på en større geografi, som jo naturligt er fulgt med.  

Derfor kræver det vilje og indsats fra jer medlemmer, så ejerskabet til vores fælles LU Kreds 

Sjælland styrkes hele tiden. 

 

Beretningen overlades hermed til generalforsamlingen. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Morten Brandt, Formand 

 


