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LU – Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 
er aftale- og forhandlingsberettiget organisation for ledere i den kommunale ungdomsskole 

 
 

Februar 17 

Referat. 
KREDSMØDE 

(efterfulgt af generalforsamling) 

Fredag d.10 marts  2017 kl. 9.00-. 10.30 
Roskilde Ungdomsskole 

Kildegården 102 

4000 Roskilde 

Dagsorden: 

 

0. Godkendelse af referat + valg af ordstyrer  

Per Rønde 

1. Hurtig runde fra de deltagende Ungdomsskoler 

Velkommen til nyt medlem Rasmus Enemark 

 

2. Nyt fra LU/kredsformanden 

Nedskæring af ledelsesantallet i Lejre. 

Positiv udvikling af heltidsundervisningen i Slagelse samt Læringslokomotivet og 
Robustheds Camps i samarbejde med UU. 

Køge oplever af og til at blive ramt på Ungdomsskolelovgivningen. Samarbejde med 
UV og folkeskolerne – intensivt forløb for drenge. 

Roskilde udbyder valgfag for kommune. Roskilde Syd understøtter folkeskolerne. 

Roskilde ansætter 2½ afdelingsleder. Rasmus Enemark og Charlotte Bøcher. 

Obligatoriske valghold efter kl. 16.00. 

Kalundborg sammenlægning af ungdomsskole og musiskskole (ikke musikskole)? 
Anders Lindstrøm har sat sin stilling op i februar, og Erling Calundan er konstitueret, 
indtil der vedtages en ny struktur. 

Solrød Lene er blevet leder af ungdomsskolen og musikskolen efter en 
sammenlægning af begge institutioner. Der er skåret en lederstilling væk. 

Sorø  

Positiv opbakning til arbejdet i Ung Sorø.  

 

Kredsbestyrelseskonference. Udsættes. 

Årsmøde Udsættes. 

Kreds-samarbejde 

Per, Nels og Camilla drøfter, hvordan kreds-samarbejdet kan udvikles. 

Nyt samarbejde med Sydsjælland og København for at udvikle et netværkssamarbejde,  
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f. eks. om heltidsundervisning   

 

3.  Oplæg fra og debat med LU’s næstformand – Per Nielsen (til daglig leder af Ung 
Fredensborg) – 

Per Nielsen kandiderer i år til formandsposten i LU. 

 

4. Kredsmøder – og måder at holde dem på, indhold, frekvens…. 

Drøftelser omkring, hvordan kredsmøderne kan blive mere attraktive for alle 
medlemmer. 

5.  Studierejse  2017 . Camilla har kigget på Wales. 

Wales er forgangsland på området. Der er opbakning til at arbejde videre med en 
studietur til Wales i maj 2018. Peter Busk—Jensen og Rasmus Enemark vil gerne 
hjælpe med det videre arbejde. 

 

6. Evt.  

 
Kommende kredsmøder. Ikke drøftet. 

 

Tilmelding til Camilla fra Sorø¸ cale@soroe.dk   senest d. 6.3 2017    

mailto:cale@soroe.dk

