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REFERAT Medlemsmøde 
 

Dato: tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 9.00 – 11.00 
Sted: Rødovre Ungdomsskole, Nørrekær 8, 2610 Rødovre  
 

Velkomst:  
Tinne bød velkommen og orienterede om Rødovre Ungecenter og om deres nye 10. klasses projekt 
for 30 unge med særlige behov (dem med 2-tallerne) og 6 ansatte. 
 

Punkt 1: Valg af ordstyrer: Helle blev valgt  
 
Punkt 2: Valg af referent: Alex blev valgt 
 
Punkt 3: Nyt fra Bestyrelsen/formanden – korte meddelelser 
Årsmøde 2017: Helle opfordrede alle til at deltage i årsmødet 
Mødetemaer: 
- Ungdomsskolens profil og strategi 
- Tillidsbaseret ledelse 
- KL’s krav til uddannelsessystemet 
- Drengeakademi 
 
Der skal vælges ny landsformand: Per Nielsen opstiller 
I bestræbelserne på at få formandens beretning behandlet mere dynamisk blandt forsamlingen, vil 
den i år blive behandlet på en ny måde: World cafe-metoden som er en simpel og god teknik til at 
skabe dialog, ideudvikling og videndeling.  
Bestyrelsen deltog på kredsbestyrelsesmødet i Brædstrup og her blev metoden blev afprøvet. 
 
Ny regnskabsmester: Søren fra Gribskov har overtaget kasserer-tjansen 
 
Ny facebookside: Per orienterede om den nye facebookside for LU-medlemmer: LU-lederforum. 
Den er tiltænkt som et forum for ide- og erfaringsudveksling – kun for medlemmer. 
 
Lønforhandling v. Troels: Troels har i samarbejde med Bo fra sekretariatet fået godt styr på - og 
overblik over overenskomsten. 
Troels opfordrede alle til at indsende lønseddel/lønoplysninger til brug for udarbejdelse af en 
lønstatistik for kredsen. Kun få medlemmer har efterkommet hans tidligere opfordring, så det 
eksisterende sparsomme materiale kan ikke rigtig bruges til noget. En fyldestgørende statistik kan 
give oplysninger om, hvordan vi ligger i forhold til de øvrige kredse og oplysningerne kan 
kvalificere Troelses forhandlingsmuligheder. Dette er især væsentligt da tendensen er at 
forhandlingerne bliver stadig hårdere. Taktikken skal derfor være på plads inden lønforhandlingen 
med styr på de vægtige og gode argumenter. 
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Enkelte kommuner fejler: alle lønaftaler SKAL underskrives af lønforhandleren (Troels) Enkelte 
kommuner glemmer det og sender aftalen uden om LU – det sker oftest for ikke-medlemmer. 
 
Punkt 4: Kort gensidig orientering 
Per Nielsen opstiller til formandsposten i LU og i den forbindelse præsenterede han sine 
mærkesager. Hans slideshow kan rekvireres og han stiller sig til rådighed for alle der ønsker 
yderligere information i den forbindelse. 
 
 
Emne: Hackschooling og ungdomsskolen 
Kompetenceudvalget havde inviteret Daniel og Jonas Rugaard fra Fremtidsfabrikken til at orientere 
om begrebet, og hvad det indeholder.  
Kort fortalt handler hackscooling om at uddanne sig selv og fænomenet faciliteres i Danmark af 
Fremtidsfabrikken (www.fremtidsfabrikken.dk ). De henvender sig til unge i starten af 20erne og 
de unge arbejder med nye trends/tendenser og innovation. Målgruppen er de lidt nørdede unge, 
der kan selv, og er i besiddelse af et iværksættergen. Det handler om at tage magten over eget liv 
og beskæftige sig med det der motiverer én. Der skal ikke være langt fra tanke til handling. Med 
den rette adgang til viden og netværk kan alt lade sig gøre. 
 
Jonas præsentation/google slideshow kan hentes på denne web-adresse: goo.gl/jrd9mR 

Det inspirerende YouTube klip om hackschooling ses her: 
https://www.youtube.com/watch?v=0tV5pHaqxX0  
 

 
Punkt 5 – 7: udgår 
 
Punkt 8: Nyt fra Kompetenceudvalget v/Hanne og Lasse 
Udvalget arbejder ud fra en model hvor der arrangeres kursus for ungdomsskolepersonale i lige år 
og studiebesøg i ulige år. 
Der arbejdes pt. På en studietur til Island til november med 3 overnatninger. Info udmeldes når 
pris og indhold forelægger.  
Der er nedsat et studietursudvalg men det mangler medlemmer, alle kan byde ind, Lise har meldt 
sig. 

 
Punkt 9 - 11: udgår 
 
Punkt 12: Evt. 
Intet at bemærke 
 
 
 
 

http://www.fremtidsfabrikken.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=0tV5pHaqxX0
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Planlagte møder (kaffe + frokost): 
 
 Medlemsmøde, 2. juni 2016 kl. 9.30 – 13 - Gribskov USK, Kanutskivej 5, Helsinge 
 Bestyrelsesmøde, 15. august 2016, kl. 10-12 – Tårnby USK, Løjtegårdsvej 167, 2770 Kastrup 
 Medlemsmøde, 1. septermber 2016 kl. 9.30 – 13 – Hvidovre USK, Bødkerporten 6A, 2650 Hvidovre 
 Bestyrelsesmøde, 15.november 2016, kl. 10-12 – Brøndby USK, Horsedammen 42, 2605 Brøndby 
 Medlemsmøde, 30. november 2016 kl. 9.30 – 14 - Helsingør USK, Rasmus Knudsens Vej 52, 3000 H.gør 
 Kredsbestyrelsesseminar, 9.-10. januar 2017 – Brædstrup 
 Bestyrelsesmøde , 09. februar 2017 kl. 10 – 12 – Helsingør USK, Rasmus Knudsens Vej 52 
 Generalforsamling, 28. februar 2017 kl 9 – 13 – Rødovre USK, Nørrekær 8, 2610 Rødovre 

 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen, kreds Hovedstaden: 
 
Helle Friis-Mikkelsen (Kons. Formand) hfm.us.uk@taarnby.dk  30 76 03 16 
Søren Peter Kanne Møller  spkmo@gribskov.dk  
Ruzica Kukolj, rki@brondby.dk 30 68 53 26 –  tilmeldinger til medlemsmøder! 
Gøther B. Mathisen  goether.birch.mathisen@herlev.dk 20 87 36 18 
Helle Josefsen hjo37@helsingor.dk  
Thomas N. Feldborg Bruun Thomas.Bruun@egekom.dk  
Troels Wassard Lund trwlu@brondby.dk  
Per Nielsen PNIE@fredensborg.dk  
Alex Lind-Hansen Alex.Lind-Hansen@ALLEROED.DK  
 
 
 
 
Kompetenceudvalg:  
 
Lasse Malmqvist – Brøndby – 2311 0096 – lamas@brondby.dk  
Hanne Tjessem – Tåstrup - 4335 2805 - hannetj@htk.dk  
Niels Henriksen –  Rødovre - 30 76 85 25 - cn23508@rk.dk 
Jesper Lange – Fredensborg  – 72 56 55 55 - jlan@fredensborg.dk 
Charlotte R. S. Nielsen – Tårnby - 32 50 17 51 - cni.us.uk@taarnby.dk  
Thomas N. Feldborg Bruun – Egedal - 7259 9201 - Thomas.Bruun@egekom.dk 
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