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Skriftlig beretning. 

Kredsbestyrelsen: 

Bestyrelsesarbejdet har fungeret godt i den forgangne år. De forskellige opgaver er blevet fordelt, 

således at arbejdsmængden har været rimelig for alle. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder. 

 

Bestyrelsen: 

Formand: Otto Schmidtke (Vejle) 

Næstformand: Jens Peter Olesen (Varde) 

Kasserer: Per Frisbjerg (Vejen) 

Sekretær: Esben Lind (Tønder) 

Medlem: Felix Perrier (Kolding) 

 

Medlemsmøder:  

Den 28. maj holdt vi et medlemsmøde hos Haderslev ungdomsskole. Selve mødet blev holdt i Vojens 

hvor vi fik et indblik i, hvorledes de brugte deres meget store og flotte værksted. Ungdomsskoleleder 

Jørn Hansen berettede om hvilke plusser og minusser der er ved at have et værksted meget decentralt 

placeret i kommunen. 

På mødet diskuterede vi hvorledes ”særligt medlem” skulle forstås i vores vedtægter.  

Vi berørte kort årsmødet i LU og COK kurset. Jens Peter var tovholder på både spørgeskemaet og 

ture/rejser. 

Den 24. september holdte vi så et medlemsmøde hos Aabenraa ungdomsskole. Ungdomsskoleleder Stig 

Munk-Hansen gav os et indblik i, hvad de har fokus på, ift. at fastholde og udvikle. 

Bo Dyregaard (Sekretariatschef LU) var kommet helt fra Kbh. for at berige os med 2 oplæg som handlede 

om løndannelse og ungdomsskoleplaner. Specielt sidst nævnte gav anledning til en god dialog. 

På mødet var det stemning for, at ændre studieturen til en studiedag. Og at flytte datoen til engang i det 

nye år. Stedet skulle være Lego House i Billund. Vi sluttede af med ”bordet rundt”.  
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Medlemstal: 

Medlemstallet er heldigvis steget fra 30 til 33 når vi kun kigger på almindligt medlemskab! Kommunerne 

er næsten stoppet med at nedlægge lederstillinger. Langt de fleste lederstillinger bliver nu genbesat, når 

et medlem stopper. Dette gør, at vores medlemstal sandsynligvis vil være stabilt fremover. Når vi har en 

lille fremgang skyldes det nok mest, at en del ungdomsskoler formår at udvikle nye tiltag eller gribe de 

opgaver som kommunerne ønsker løst.  

Det er den enkelte kommune, der bestemmer, hvordan de vil organisere Ungdomsskolevirksomheden, 

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.  Det er også afgørende vigtigt, at vi som 

ledere sørger for at profilerer vores Ungdomsskole, så den forbliver selvstændig og en central aktør i det 

kommunale regi. 

Der er heldigvis ikke flere kommuner, der har benyttet paragraf 24b, der giver kommunerne mulighed 

for at sammenlægge Ungdomsskolen og en folkeskole, hvilket er meget glædeligt. Vi har ikke brug for at 

miste flere Ungdomsskoler som i Fredericia. 

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 alle nyansatte har meldt sig ind i 

årets løb. Bortset fra Esbjerg og Fredericia er alle ungdomsskoleledere i alle andre kommuner 

medlemmer af LU.  

Medlemstal statistik:  

2020: 33 almindligt medlemskab + 1 særligt medlemskab + 11 pensionister 

2019: 30 almindelige medlemmer + 2 særlige medlemmer + 14 pensionister 

2018: 36 almindelige medlemmer + 2 særlige medlemmer + 15 pensionister 

2017: 40 almindelige medlemmer + 2 særlige medlemmer + 13 pensionister 

2016: 45 almindelige medlemmer + 2 særlige medlemmer + 11 pensionister 

2015: 47 almindelige medlemmer + 2 særlige medlemmer + 10. pensionister 
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Lønforhandlinger: 

Der har været lønforhandlinger i Aabenraa, Billund, Haderslev, Hedensted, Kolding og Vejen. Der er 

blevet givet både engangstillæg og varige tillæg af meget forskellig størrelse. Men generelt er 

kommunerne stadigvæk meget tilbageholdene i forhold til løn, hvilket også giver sig udslag i flere 

engangstillæg i stedet for varige løntillæg. Vi må desværre konstatere, at vi ikke altid får noget ud af 

vores anstrengelser. Mange kommuner føler sig stadigvæk økonomisk presset, så penge til lokalløn og 

løntillæg sidder ikke løst, men der er dog stor forskel fra kommune til kommune.  Generelt er der ikke 

de store sammenhæng mellem lønniveauet og medlemmernes løn.  

Eksterne samarbejdsrelationer: 

Ungdomsskolerne har stadigvæk samarbejde med skolerne ift. den åbne skole. Det begynder dog at se 

svært ud, da der er 4 obligatoriske praksisvalgfag som skal udbydes i 7. og 8. klassetrin fra det 

kommende skoleår. Vi kan stadigvæk byde ind, men det bliver nok i mindre omfang. 

COK og Ungdomsskoleforeningen har udbudt et kursus forløb specielt rettet mod ungdomsskolernes 

ledelse. Opbakningen har været stor og set med en bred kam, har udbyttet været godt. 

Der er også mange ungdomsskoler der er med i projekterne Coop Crew og UngScience i samarbejde 

med Ungdomsskoleforeningen + alle netværksmøder mm. 

Ungdomsringens aktiviteter synes også at blive brugt mere og mere i vores område. Det er 

aktivitetskoncepter som ikke kræver andet end tilmelding. På landsplan bør Klubbernes Dage i Aarhus 

og ikke mindst Adventure Boot Camp som holdes på Broager Idrætsefterskole. 

 

LU centralt: 

Årsmødet 

Selve årsmødet forløb planmæssigt og foregik i en god tone. Vi i LU Syd ønsker gerne at der ikke snakkes 

alt for meget ”indforstået” da det gør det svært for nye, at følge med i indlæg/dialogerne.  

Det var fokus på 3 temaer som hovedbestyrelsen ønskede input fra os via den kendte café model, 

således der kan arbejde videre med disse. 

 - Ungdomsskoleledelse i en ny kontekst 

 - Nye opgaver for ungdomsskolen 

 - Demokratidannelse 

Som lønforhandler har jeg været til 2 møder hvor alle lønforhandler samles for at give sparring, dele 

viden og berette om hvad der rør sig i de enkelte kredse. Det lyder banalt, men er med til at opgraderer 

og kvalificerer min rolle som lønforhandler. 

 

Bestyrelsen var i januar på kredsbestyrelseskonference. Her deltager alle kredsbestyrelserne og klart 

hovedbestyrelsen. Udover at vi drøftede de store linjer for foreningens arbejde, ønskede 

hovedbestyrelsen at få input til vores vedtægter. Derfor kan vi nok forvente at der kommer forslag til 

ændring af disse til årsmødet. Som altid er det givtigt, at mødes med de andre kredsbestyrelser. 
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Afslutning: 

Først vil jeg takke Per Frisbjerg for at tage en tørn som kasserer.  Jeg vil også takke resten af 

bestyrelseskollegaerne for et godt og givende samarbejde i det forgangne år. Vi har heldigvis en god 

tone og hvor der er højt til loftet.  

Det er mit 1. år som formand efter at havde været med i bestyrelsen i 11 år. Og jeg må helt ærligt sige, 

at det er lidt op af bakke i denne tid. Vores fælles 3. bliver ikke prioriteret så højt længere. Her tænkes 

bl.a. på ikke fagforeningsrelateret viden og de relationer vi knytter hos hinanden, som gør at vi ved, 

hvad der rører sig på de andre ungdomsskoler. Og derfor kan søge hjælp og sparring når vi har brug for 

dette. Jeg hører mere og mere at netop det tema er ikke så interessant eller den dag kan jeg ikke 

komme. Og klart er det på sin vis fair nok – arbejdet kommer trods alt først. Alligevel vil jeg bede om, at 

vi løfter i fællesskab. Derfor bør vi alle berige hinanden nye som gamle! 

 

 


