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

 
 

Maj 2016 

 
KREDSMØDE 

Fredag d. 3,juni 2016 kl. 9.00-. 11.30 

 
Roskilde Ungdomsskole 

Engbækgaard, Engbækvej 20, Gundsømagle, 4000 Roskilde 

 

Dagsorden: 

0. Valg af referent: 

Den nyligt indførte regel er, at dem der lægger hus til mødet også laver referat. 

Derfor blev Mogens valgt som referent 

 

1. Orientering fra Roskilde Ungdomsskole om deres største udfordringer lige nu 

Mogens orienterede om Roskilde Ungdomsskoles opbygning og bemanding. Han 
understregede vigtigheden i, at Charlotte Bøcher nu er blevet ansat som afdelingsleder i 
NORD i stedet for Anni Damkjær. Dette understreger betydningen af, at man fastholder 
ungdomsskolens funktionelle opdeling i tre afdelinger svarende til de tre bymæssige 
områder i kommunen. 

Roskilde Ungdomsskole er en ”traditionel” ungdomsskole uden klubvirksomhed.  

Vi er tre mere eller mindre selvstyrende afdelinger.  

Vi har tæt kontakt med skoleforvaltningen om særlige tiltag for udsatte unge og ikke mindst 
om valgfag.  

Vi har etableret sommerskole for de kommende elever i 9. klasse.  

Vi har udarbejdet et tilbud til særlige elever, som ikke har færdiggjort deres skolegang eller 
unge som slet ikke går i skole. Vi arbejder med turboforløb for ikke uddannelsesparate i 
samarbejde med UU. 

Vi er glade for at have to byrådsmedlemmer i bestyrelsen, hvilket giver tæt forbindelse med 
det politiske niveau i kommunen. Vi gør os gældende i flere udvalg i skoleforvaltningen. 

Afdelingen i SYD administrerer alle valghold i denne del af kommunen, idet alle 
valgholdselever tilmelder sig gennem ungdomsskolens hjemmeside.  

Alle obligatoriske valghold er underlagt de tidsmæssige begrænsninger som gælder for 
folkeskolen. Dvs. ingen obligatorisk undervisning efter klokken 16.  

 

2. Nyt fra LU/kredsformanden 

LU kreds Hovedstaden og kreds Nordsjælland har slået sig sammen til en kreds; Kreds 
Hovedstaden. En af grundene er nedgang i antallet af medlemmer. 
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Generelt er det en udfordring i hele landet at vi bliver færre LU’ere – ikke fordi 
organisationsprocenten falder – der bliver simpelthen færre ledere i Ungdomsskoleregi. (eks. 
Holbæk som er gået fra 6 ledere til 1) 
 
Man kan godt være medlem af LU uden at være lederansat! Hvis der i Ungdomsskolen 
ansættes f.eks. en koordinator/konsulent på grundløn 46 + 11.000, grundløn 48 + 2.000 eller 
grundløn 49 + 2.000 med henvisning til overenskomsten mellem LU og KL opfylder 
vedkommende uden videre betingelserne for at være medlem af LU. 
Husk altid at vi har en meget skarp jurist siddende i LU. Bo Dyregaards tlf og mail er altid 
åben for en henvendelse. 
 

 
3. Opfølgning på Musikstarter; Musikcamp for unge uge 42 2016 v. Nels Rasmussen 

Nels anbefalede at man kigger materialet igennem og sender unge til arrangementet, 
som isæt henvender sig til unge, som her kunne få smag for at spille. 

Se vedhæftede materiale om projektet. 

   

4. Sommerskoler og Turboforløb v. Mads Buus fra Ung Holbæk 

Mads redegjorde for forløbet af den ”ministerielle” sommerskole i 2015, det kommende 
forløb i 2016 og om korte koncentrerede turboforløb for 8. og 9. klasses elever – samt 
for unge der allerede er i gang med en ungdomsuddannelse. 

Han fremhævede at projekterne omhandler såvel den personlige/sociale side og den 
skolefaglige side af elevernes udvikling.  

I øvrigt ser vi frem til, hvad der vil ske fra Undervisningsministeriets side  efter 
projektperiodens udløb.  

Se det vedhæftede materiale. 

 

5. Kredsmøder – og måder at afholde dem på. 

Man drøftede såvel antal gennem året som indholdet på de enkelte møder.  

Bestyrelsen fik ikke entydige tilbagemeldinger fra deltagerne, hvor den selv strukturerer 
antal og indhold. 

 

6.  Studierejse 2017 

Camilla og Nels fremlagde et endnu ufærdigt forslag til en mulig studietur i 2017. 

Det kunne være en tur til Wales med temaet ”talent og talentudvikling”. Idet Camilla står for 
talentudvikling i Sorø. 

Man overvejede om turen skulle ligge i september i stedet for maj af hensyn til det daglige 
arbejde gennem året. 

Camilla efterlyste interessen for en studietur det kommende år, men der var ikke klare 
tilbagemeldinger fra medlemmerne. Kun Lene, Solrød, tilkendegav, at hun ikke havde tid til 
at deltage.   

 

7. Evt. 


