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Kredsbestyrelsens beretning.  
 

Kredsbestyrelsen: 
Arbejdet i kredsbestyrelsen har fungeret godt i den forgangne periode. De forskellige opgaver er 
blevet fordelt, så arbejdsmængden har været rimelig for alle. Siden sidste års generalforsamling 
har Stefan Eis Lund fra Fredericia forladt bestyrelsen, da han har fået arbejde i folkeskolen. Ove 
Obeling fra Esbjerg er blevet ind suppleret i bestyrelsen. Otto Sørensen er blevet valgt til ny 
kasserer. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.  
 
Den nuværende bestyrelse: 
Formand: Michael Christensen (Kolding) 
Næstformand: Wilhelm Fabricius (Aabenraa) 
Sekretær: Morten Schlægelberger (Kolding)  
Kasserer: Otto Sørensen (Vejle) 
Medlem: Jens Peter Olesen (Varde) 
Medlem: Per Frisberg Jensen (Vejen) 
Medlem: Ove Obeling (Esbjerg) 
 
 
Medlemsmøder:  
Der har i perioden været afholdt 1 medlemsmøde, mens 1 medlemsmøde er blevet aflyst. 
Bestyrelsen har besluttet at fastholde fokus på ledelse i forbindelse med medlemsmøderne og 
øvrige medlemsaktiviteter. 
D. 9. juni skulle der have været medlemsmøde, men det blev aflyst pga. for få tilmeldinger.  
D. 22. september holdt vi medlemsmøde på Ungdomsskolen Kolding med et fint fremmøde. Her 
fortalte Mikkel Brander fra Tønder og Wilhelm Fabricius fra Aabenraa om Ungdomsskolernes 
arbejde med flygtninge og sent ankomne tosprogede. Det var spændende oplæg, der afstedkom 
en rigtig god diskussion og ledelse af dette område, der kan komme til at vokse meget i de 
kommende år. Lønstatistikken blev også gennemgået. Desuden var der bordet rundt, hvor der blev 
lejlighed til masser af erfaringsudveksling og vidensdeling.   
Alle møder har været afholdt i Kolding pga. den centrale placering. 
Der er 22 medlemmer tilmeldt til vores internat i forbindelse med generalforsamlingen, hvilket 
bestemt er meget tilfredsstillende.  
Desuden var kredsen formidler til et kursus omkring ungdomsskolestatistikken, som Tønder 
Ungdomsskole var så venlige at huse.  
Bestyrelsen lægger op til, at der afholdes to medlemsmøder i næste periode. Et før sommerferien 
og et efter sommerferien. Bestyrtelsen lægger også op til, at der arrangeres en studietur til 
efteråret. Gode ideer til indhold eller besøgssteder modtages meget gerne. 
 
 



 
Medlemstallet: 
Medlemstallet er stadigvæk under pres. Kommunerne nedlægger stadigvæk lederstillinger. Dette 
sker som oftest ved at lederstillingerne ikke bliver genbesat, når et medlem stopper. Dette gør, at 
vores medlemstal stadigvæk er faldende. Der er i denne periode blevet nedlagt lederstillinger i 
Fredericia, Varde, Esbjerg, Aabenraa og Sønderborg.   
Kreds Sydjyllands nuværende medlemstal er 40 aktive medlemmer, 2 særlige medlemmer og 13 
pensionister. I 2016 var de tilsvarende tal 45 - 2 - 11, og i 2015 var de 47 - 2 - 10. 
Det er den enkelte kommune, der bestemmer, hvordan de vil organiserer deres 
Ungdomsskolevirksomhed, herunder hvor mange ledere, der skal være. Det kan hverken LU-
centralt eller kredsen gøre ret meget ved. LU skal sikre, at overenskomsten bliver overholdt samt 
sikre det enkelte medlems rettigheder i forbindelse med personsager. Det er derfor er vigtigt, at 
hvert enkelt medlem arbejder med at sikre sit eget ledelsesrum samt arbejdsbetingelser, der er til 
at leve med.   
Flere kommuner har desværre fået øje på paragraf 24b, der giver kommunerne mulighed for at 
sammenlægge Ungdomsskolen og en folkeskole. Dette betyder, at Ungdomsskolen ikke mere er 
selvstændig med egen bestyrelse, og at Ungdomsskolelederen ikke mere er organiseret under LU. 
På det seneste er der også kommuner, der forsøger at sammenlægge Ungdomsskolen med andre 
skoleformer eller driftsenheder, så som musikskoler, UU-centre eller andet. LU følger og overvåger 
nøje situationen omkring paragraf 24b, men den findes desværre og vil blive brugt nogle steder.    
Der kan stadigvæk laves meget godt Ungdomsskolearbejde, men Ungdomsskolen som selvstændig 
skole er væk. Derfor er det altid afgørende vigtigt, at vi som ledere sørger for at profilerer vores 
Ungdomsskole, så den forbliver selvstændige og helt uundværlige. Bestyrelsen vil starte en 
spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække den enkelte leders funktion og ledelsesrum.  
Vi har stadigvæk en meget høj organisationsgrad, og der er kun meget få Ungdomsskoleledere, 
der ikke er medlem af LU. I vores kreds har vi en meget høj organiseringsgrad og flere mulige 
medlemmer har meldt sig ind i årets løb. Vores organiseringsgrad er ca. 95 procent.  
 
Lønforhandlinger: 
Der har i det forgangne år været nogen aktivitet på dette område. Mange kommuner føler sig 
økonomisk presset, så penge til lokalløn og løntillæg sidder ikke løst, men der er dog stor forskel 
fra kommune til kommune.  Kredsformanden har været ude til flere lønforhandlinger samt ordnet 
en del pr. mail og telefon. Der har været lønforhandlinger i Kolding, Billund, Varde, Sønderborg, 
Aabenraa, Vejle, Vejen og Tønder. Der er blevet givet både engangstillæg og varige tillæg af meget 
forskellig størrelse. Men generelt er kommunerne stadigvæk meget tilbageholdene i forhold til 
løn. De fleste nye Ungdomsskoleinspektører bliver ansat på kontrakt.  
 
Lønstatistik:  
Der er i den forgangne periode blevet udarbejdet en ny lønstatistik for kredsens medlemmer. 
Denne viser, at gruppen af Ungdomsskoleledere har haft en lønstigning på 4,2 procent, gruppen af 
viceledere har haft en stigning på 4,2 procent, mens gruppen af afdelingsledere har haft en 
lønstigning på 2,3 procent. Det har altså generelt givet lidt mere i lønposen. Det samlede billede 
dækker over større lønforskelle, der som regel – men ikke altid – afspejler Ungdomsskolernes 
størrelse og forskellige funktioner. 
 
 
 



Ungdomsskolerne og skolereformen: 
Skolereformen giver heldigvis stadigvæk meget arbejde i de enkelte Ungdomsskoler. De fleste 
Ungdomsskoler er kommet langt med samarbejde med folkeskolerne, og har gang i en god proces. 
Det ser ud til at der i de fleste kommuner er rigtig godt gang i samarbejdet mellem 
Ungdomsskolen og folkeskolerne. Folkeskolerne har fået øjnene op for de mange tilbud, som 
Ungdomsskolen kan leverer. Ungdomsskolerne udvikler sig stadigt forskelligt, men generelt er der 
de fleste steder gang i en god og konstruktiv proces, hvor Ungdomsskolerne fortsat er en 
væsentlig og aktiv aktør i forhold til arbejdet med børn og unge. Det giver mange spændende 
tanker og tiltag, som det er meget vigtigt at vi deler i vores kreds.  
 
LU – centralt: 
I forhold til kredsens arbejde er der to ting der er særlig vigtige i det centrale arbejde: 
Lønforhandler/kredsformandsmøderne, hvor der udveksles værdifuld viden og erfaring. 
Kredsbestyrelseskonferencen, som afholdes i januar med deltagelse af bestyrelsesmedlemmerne i 
kredsbestyrelserne. Her er der mulighed for at få drøftet de store linjer for foreningens arbejde. 
Samtidig er det også en god anledning til at mødes med de andre kredsbestyrelser. 
Vores deltagelse på foreningens årsmøde blev også i 2016 rigtig flot. Dejligt at så mange 
medlemmer afsætter tid til dette vigtige arrangement. 
 
Afslutning: 
Dette er min 4. beretning som formand for kredsen. Jeg vil gerne takke for et godt samarbejde 
kredsen rundt. Jeg har mærker stadigvæk stor opbakning til arbejdet. Det har været en 
spændende opgave, som jeg har været rigtig glad for at være med til at løse. Jeg vil også gerne 
takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og givende samarbejde i det forgangne år.  


