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Årsmøde den 12. april 2018 på Hotel Svendborg 

Indledende bemærkninger 

 

Foreningen LU-Landsforeningen af Ungdomsskoleledere har til opgave at yde god service over for 

medlemmerne. Udover det, der er af beskrivelser i nærværende årsberetning, kan man med fordel læse 

mere om ”formål og gøremål” i foreningens vedtægter, som findes på LU’s hjemmeside. 

Vores sekretariatsmedarbejder – Pernille Bruhn – har dygtigt og samvittighedsfuldt ydet en stor indsats for, 

at alle vore medlemmer føler sig godt og ordentligt behandlet.  

Sekretariatschef Bo Dyregaard har været rundt til forhandlinger i en rækkes af landets kommuner for at 

tjene medlemmernes interesser.  

Kommunernes økonomiske trængsler afstedkommer tiI tider en anspændt politisk atmosfære, hvor en 

korrekt og professionel juridisk bistand til vore medlemmer er helt afgørende. 

Det er også afgørende for vores forening, at man ud over sit medlemskab har mindst lige så meget følelse 

af ejerskab for sin egen forening. At man ikke kun er medlem af noget – men at man er med i noget, som 

man er medejer af. 

Bestyrelsen vil opfordre til, at alle aktivt bruger god tid på årsmødet til drøftelser og debat af LU 

Forretningsgrundlag og Styringssæt, samt tager aktiv del i Cafe-debatten omkring næste års handleplan. 

Der er, som i de foregående år, brugt megen tid på hjælp til medlemmer i forbindelse med lokale løn- og 

ansættelsesvilkår, hjælp i forbindelse med personalemæssige problemer, personlige forhold, 

fratrædelsesaftaler, pensionsforhold, fortolkning af aftaler, kursusvirksomhed etc. Altså situationer hvor 

det enkelte medlem oplever sig som modpart i relation til sin egen arbejdsplads, hvor man måske har været 

”fast mand på holdet” i mange år. Således kan vore medlemmer opleve, at det kan gå hurtigt med at skifte 

fra involveret ”samskabende” leder til gemen brik, ”der blev til overs”.  

Derfor endnu en gang en stor tak til sekretariatet for en fantastisk indsats. 

Handlingsplanen 

LU’s handlingsplan skal hvert år vedtages på foreningens årsmøde og er gældende til næste årsmøde. 

Handlingsplanen baserer sig på foreningens vedtægter og bestyrelsens opgaver tager således udgangspunkt 

i handlingsplanen. Bestyrelsens forslag til handlingsplan i standardiseret udgave fremlægges til diskussion 

på årsmødet. Og diskussion skal der være, så man som medlem og årsmødedeltager oplever, at 

demokratiet er nærværende, og at man har indflydelse via retten til at tale - og blive hørt.  

Bestyrelsen opfordrer samtlige årsmødedeltagere i at deltage aktiv i cafe-debatten om vores Handlingsplan. 

Og ligeledes opfordrer vi til at benytte taleretten fra talerstolen. Lad debatten fylde. 

Blot er det vigtigt, at handlingsplanen ikke efterfølgende angiver mål, der er enten uopnåelige eller mangler 

legalitet.  



 

Bestyrelsens handlingsplan for foreningsåret 2017-2018. 

1) Kompetenceudvikling  

2) Nye medlemmer og medlemsgrupper  

3) Foreningens struktur  

4) Ungdomsskolens profil og strategi 

Og hvad er der så sket med ovenstående indsatser? Har bestyrelsen gjort noget i forhold til disse? 

Kompetenceudvikling: Der arbejdes med en ekstern partner om mulige kompetenceforløb for 
medlemmerne. 

Nye medlemmer og medlemsgrupper: Kursus for nye ledere og konference for ledere med 
heltidsundervisning 

Foreningens struktur: Der er arbejdet med Styringssæt og Forretningsgrundlag, der fremlægges som forslag 
på Årsmødet. 

Ungdomsskolens profil og strategi: Ungdomsskolens 75 års fødselsdag og konference på Christiansborg. 

Kredsbestyrelserne 

Kredsbestyrelserne er LU’s garant for, at der lokalt arbejdes med udvikling af vores forening. Samtidig 
udgør kredsbestyrelserne sammen med LU’s bestyrelse den samlede politiske ledelse i foreningen mellem 
årsmøderne. I de enkelte kredse har der været etableret en lang række kurser og konferencer for 
medlemmerne. Da der i stort set samtlige kommuner i Danmark er netop én ungdomsskole, siger det sig 
selv, at netværksdannelse og sparring kun kan etableres på tværs af kommunegrænser.  

Kredsbestyrelserne tager stor del i disse aktiviteter med at skabe fora for netværksdannelse i form af 
møder, kurser konferencer og studieture.  

Der har været afholdt en fornem vifte af kursus- og konferencetilbud i dette regi. Det er sundt for 
demokratiet i vores forening, at kredsene på denne måde plejer det faglige og pædagogiske sammenhold.  

Kredsbestyrelsernes øvrige arbejde kaster ligeledes en masse erfaringsudveksling af sig, som er helt 
afgørende for, at ungdomsskolerne i den praktiske dagligdag kan bevare og udvikle gejsten og 
entreprenørånden.  

LU’s bestyrelse vil her gerne takke alle kredsbestyrelser for indsatsen i det forløbne år. 

Kredsformændene og lønforhandlere 

En stor tak til vore kredsformænd og lønforhandlere. De har en helt central rolle i vores forening. Det er en 
stor opgave, og vi må opfordre alle vore medlemmer til, at man selv tager aktivt del i arbejdet med at 
beskrive egen arbejdssituation grundigt som udgangspunkt for en lønaftale. 

Gennem en række ”lønforhandlerdage” på sekretariatet er vore kredsformænd/lønforhandlere således 
klædt på til opgaven. En opgave, der kun vanskeligt lader sig beskrive, idet vores modpart i forhandlingerne 
– kommunerne – er yderst uens størrelser.  



Vore lønforhandlere har stor nytte af at sparre med hinanden for selv at blive så dygtige forhandlere som 
muligt. Lad os alle hjælpe dem så godt vi kan med at beskrive vore egne stillingers indhold solidt og reelt, så 
forhandlingssituationerne får højeste grad af professionalisme og troværdighed fra vores forenings side. 

Endnu engang tak til kredsformændene og lønforhandlerne for jeres indsats.   

Foreningens pensionister 

Foreningens pensionister har også i dette foreningsår været meget aktive i forhold til diverse 
arrangementer. Tak til pensionistudvalgets formand og dets medlemmerne fra samtlige kredse for jeres 
store engagement. 
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Som bekendt er der måske en omfattende konflikt på vej, hvilket har afstedkommet at LU 
overenskomstforhandling med KL er udsat. 

Samarbejdspartnere 

Bestyrelsen har en række samarbejdspartnere, som også har til formål at højne kvaliteten i indsatsen på 
børne- og ungeområdet. Hvad enten man er partnerorganisationer eller deciderede samarbejdspartnere, så 
er alle efterhånden blevet klar over, at det er ”den fælles kraft”, der muliggør den helhedstænkende 
indsats. Ingen kommer ret langt ved egen kraft, og alle er således bedst tjent med at være ”en maske i det 
store net”. 

LU har i alle sammenhænge forsøgt at illustrere ungdomsskolens virksomhed og muligheder ud fra 
strukturen med de 4 områder. Den er generelt blevet godt modtaget. Ligeledes forsøger LU til stadighed at 
tydeliggøre over for samarbejdspartnere, at ungdomsskolens virksomhed skal ses som ”en del af helheden” 
i den kommunale verden. 

Undervisningsministeriet 

Indstillingen i ministeriet til ungdomsskolen er præget af stor interesse og samarbejdsvilje.  Vi mener i LU at 
kunne mærke stigende interesse for ungdomsskolens muligheder såvel i uddannelsesbilledet som på 
fritidsområdet. Denne interesse giver naturligvis også en øget forpligtelse for LU til at gøre opmærksom på 
at udnytte ungdomsskolelovens muligheder. Til gavn for børn og unge. For det er jo dem, det hele drejer sig 
om. Ikke mindst i forbindelse med skolereformen har såvel ministeren som ministeriet generelt udtrykt stor 
anerkendelse af ”det anderledes” ved den kommunale ungdomsskole.  

KL - Kommunernes Landsforening 

KL’s forskellige repræsentanter viser stor interesse for ungdomsskolen, og vi mener at kunne mærke 
forståelse for de muligheder og udviklingspotentialer i såvel vores praksis som lovgivning. Rundt om i landet 
får ungdomsskoler besøg af KL’s folk i forbindelse med opfølgninger på projekter mv. Dette giver 
muligheder for at få sat virkelighed på de mange ord, der hele tiden præger debatten om uddannelse og 
unge.  

KL er jo i virkeligheden vores alle sammens forening i og med at Ungdomsskolen jo er en del af en 
kommune og dermed en del af en kommunes politikker. 



Beslutninger og opfordringer der produceres i KL-regi er der således en forventning til, at kommunerne gør 
sig anstrengelser med at føre ud i den praktiske kommunale hverdag. 

BKF - Børne- og Kulturchefforeningen  

BKF skal ikke være i tvivl om, at der fra vores side er absolut parathed i forhold til dialog og løsning af 
opgaver. BKF’s medlemskreds er helt centralt placerede beslutningstagere i det kommunale 
ledelseshierarki. De udgør netop den part, der har bedst mulighed for at se og beslutte, hvordan den 
kommunale ungdomsskole med sin brede vifte af muligheder kan tænkes ind i den samlede indsats på 
børne- og ungeområdet.   

Der er stor forskel på, hvor meget der gøres brug af ungdomsskolen i kommunerne. 

LU bidrager gerne med oplysnings- og udviklingsarbejde, og vi skal derfor opfordre BKF’s bestyrelse til også 
at gøre egne medlemmer opmærksomme på den kommunale ungdomsskole i en fremadrettet 
helhedstænkt indsats over for den yderst forskelligt sammensatte gruppe, som børnene og de unge udgør i 
kommunerne.  

Uddannelsesforbundet 

Opgaven med at udvikle på heltidsundervisningsområdet vil være yderligere styrket i et godt samarbejde 
med vore underviseres lærersammenslutning under Uddannelsesforbundet. Det vil være gavnligt for 
ungdomsskolerne, at ledelse og tillidsmænd sammen får mulighed for at diskutere udvikling og 
efterfølgende omsætte teori til praksis. Ordentlige ledere og ordentlige lærere med hver deres rolle har 
sammen ansvar for det bedste resultat for de unge.  

Efter LU’s opfattelse er det en styrke, at vore to foreninger har hver sit udgangspunkt og hver sin rolle, der 
begge er afklarede. 

Kontaktudvalget 

Ungdomsskolens kontaktudvalg består af repræsentanter fra: KL Kommunernes Landsforening, 
Undervisningsministeriet, Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen, Uddannelsesforbundet og LU. 

Udvalgets opgave har også i det forløbne år fortrinsvis været at ”bringe ting til torvs”, som bliver diskuteret 
parterne imellem således, at alle efterfølgende havde et klarere billede af retning og indhold i en given 
problematik.  

Kontaktudvalget har klart et potentiale, når det drejer sig om at få bragt autentiske billeder af hinandens 
virkeligheder, der er forudsætningen for at forstå hinanden og dermed danne grundlag for funderet 
samarbejde. Kontaktudvalget har desværre været præget af fravær fra flere sider, hvilket har udfordret 
arbejdet i det forgangne år. Lige for tiden arbejder vi på en ny model for dette vigtige mødeforum. 

LU vil gerne takke kontaktudvalgets repræsentanter for det gode samarbejde i det forløbne år. 

Ungdomsskoleforeningen  

Ungdomsskoleforeningen er skoleformens ambassadør i forhold til værdifulde kontakter i ministerier, 
styrelser og i uddannelsesverdenen generelt. 

Ungdomsskoleforeningen bidrager med grundig information, som giver ungdomsskolerne mulighed for at 
agere med større sikkerhed i forhold til deres egen udvikling.  



LU har stor interesse i at have en stærk Ungdomsskoleforening, der i tæt dialog med medlemsskolerne 
udvikler kurser m.v., som styrker og aktualiserer undervisningen i relation til de krav om form og indhold, 
der er til en given opgave.  

Men vi må ikke glemme, at Ungdomsskoleforeningen kun er så stærk, som medlemsskolerne gør den. 
Styrken i udvikling ligger også i kendskab til den konkrete virkelighed. Derfor skal ungdomsskolerne se sig 
som en del af den ressource, der skal til for, at man kan få noget tilbage. Det betyder også, at 
ungdomsskolerne i videst muligt omfang skal gøre sig til del af forskellige netværk for hele tiden at være 
fremme i skoene. 

Bladet ”Ungdomsskolen” giver ligeledes en fin mulighed for at være opdateret i relation til spændende 
projekter samt undervisningsverdenens mange begreber og implementeringen af dem. Informationer som 
den enkelte ungdomsskole kan have gavn af. LU har i 2017 skrevet flere artikler til bladet. 

LU har haft flere drøftelser på formandsniveau. Disse formandssnakke med Ungdomsskoleforeningens 
formand har styrket samarbejdet mellem os.  

Når det har givet mening, har vi arrangeret høringer, konferencer og koordineret vores evt. høringssvar 

www.ungdomsskoleforeningen.dk  

Ungdomsringen 

LU har også en stor interesse i, at der eksisterer et stærkt Ungdomsringen. En organisation, der søger at 
skabe overblik over ungeområdet, opsamler viden samt udfører og formidler kritisk analysearbejde. Det er 
forudsætningen for, at der kan træffes beslutninger på et realistisk grundlag.  

LU mener, at Ungdomsringen qua sin frie status skal øve professionel vidensbaseret kritik af hele børne- og 
ungeområdet på landsplan, i de enkelte kommuner og de enkelte ungdomsskoler.  

Ungdomsringen er den part på ungdomsscenen, der har ressourcerne til at gennemføre analysearbejde af 
hele ungeområdet. Kulturelt, fagligt og socialt. Og det vil også være afgørende for god 
ungdomsskolevirksomhed, at ungdomsskolerne er opdateret med hensyn til denne viden. 

Ungdomsringen er aktiv på mange områder bl.a. med en lang række kurser og som samfundsdebattør i 
medierne med emner, som også er interessante for ungdomsskolerne. 

LU konstaterer også med tilfredshed at der stadigvæk er en ungdomsskoleleder på en af de to 
næstformandsposter, da Henrik Krogh, Vordingborg Ungdomsskole blev valgt til næstformand ligesom det 
glæder os at der findes gode ungdomsskoleledere i Ungdomsringens Landsråd. 

I samarbejdet mellem os, har der været afholdt formandsmøde udelukkende på politisk niveau. Endvidere 
har LU formanden deltaget i diverse paneldebatter hos Ungdomsringen. 

www.ungdomsringen.dk  

Uformelle, men vigtige formandssnakke med Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen er vigtige 
snakke på det politiske niveau, men udover disse, mødes LU formand også med formænd fra andre 
relevante forbund og organisationer.  
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Livet i landsforeningen af Ungdomsskoleledere 

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere har det stadigvæk godt, LU formår stadigvæk at bibeholde en stor 
organisationsgrad af USK-lederne i Danmark, mere end 90 %. Det er en flot organisationsgrad, som viser et 
sammenhold mellem os ungdomsskoleledere. Denne høje organisationsgrad kan i stor grad tilskrives det 
store arbejde som foregår i vores kredse – det giver mening at deltage i kredsarbejdet, det er der vores 
fagforeningsliv leves og mærkes. 

Medlemmerne oplever ”value for money”, de får støtte i mange juridiske og lønmæssige udfordringer af 
vores kredsformænd/lønforhandlere og sekretariatschef Bo Dyregaard. Det er tydeligt at kommunerne 
strammer op om lønnen og vores ansættelsesforhold og – betingelser. Mange ungdomsskoleledere får flere 
og flere opgaver, som udløser mere i funktions- og kvalifikationsløn til os medlemmer.  

Heldigvis lykkedes det i høj grad vores kredsformænd/lønforhandlere at sikre de fleste af os en rimelig 
overenskomstmæssig løn når de forhandler, men der er også kommuner som udfordrer os kraftigt. Dette 
både i forhold til gældende lovgivning på ungdomsskoleområdet og i forhold til vores overenskomst. Dem 
forfølger vi til stadighed. Flere kommuner benytter sig af ”udfordringsretten” og hver gang der har været 
uenighed i fortolkningerne får vi – efter henvendelse til KL og/eller ministerierne medhold. 

 

År 2017 var også året med ny formand, han har brugt megen tid til at knytte kontakter til KL, 
Undervisningsministeriet, Børne- og kulturcheferne, Ungdomsskoleforeningen, Uddannelsesforbundet, 
Ungdomsringen, BUPL, m.fl. 

Han har deltaget i Børne- Kulturchefernes Årsmøde, deltaget i Børne- Ungetopmødet i Aalborg, 
Ungdomsringen Kongres, Ungdomsskoleforeningens Årsmøde, og flere paneldebatter indenfor 
ungeområdet. Deltaget i forskellige styregrupper og arbejdsgrupper, f.eks. Ungdomsskoleforenings 
Læringslokomotiv og Undervisningsministeriets Demokratikampagne. 

LU får rigtige mange lovforslag m.m. til høring, her vælger bestyrelsen efter sammenråd med 
sekretariatschefen og på baggrund af hans juridiske vurdering hvilke vi sender høringssvar på.  

Den forberedende Ungdomsuddannelse, i daglig tale kaldet FGU, har fyldt rigtigt meget ude i vores 
ungdomsskoler og hos lederne, ligeledes har den gjort det i LU bestyrelse. Virkeligheden blev at FGU ikke er 
en del af den kommunale ungdomsskole, meget blev forsøgt, men et samlet Folketing ville noget andet. 
Dog skal vi som ungdomsskoler stadigvæk have fokus på FGU – her tænkes på den rent kommunale indsats, 
hvor der beskrives at den unge skal have en indgang til kommunen – denne indgang kunne jo godt blive 
den kommunale ungdomsskole. Så LU’s opfordring til alle vores ledere er at byde ind, når kommunen 
drøfter FGU om de omkringliggende indsatser. 

LU forudser også et behov for undervisning af den ”nye” restgruppe, da vores erfaring siger os, at der altid 
er unge som ikke lige passer ind i et givet forløb.  Forhåbentligt bliver det et noget mindre antal unge som 
”falder igennem”, men de skal jo gribes. 



Bestyrelsens undersøgelse om arbejdsmiljø: Et af de punkter der kom på sidste årsmødes cafedebat var 
ønsket om at få afdækket medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. Derfor besluttede bestyrelsen at tage 
emnet op og har diskuteret emnet på bestyrelsesmøderne. Her blev det besluttet at iværksætte en 
spørgeundersøgelse. Denne undersøgelse blev gennemført elektronisk og resultatet bliver præsenteret på 
Årsmødet 2018. Det kan dog afsløres at det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmerne ser ud til at være 
ganske godt. 

En vigtig – og prioriteret - arbejdsindsats fra Bestyrelsen og Kredsformændene i LU har i det forgangne 
foreningsår været udarbejdelsen af et nyt Forretningsgrundlag og Styringssæt. 

Drøftelsen i Bestyrelsen om den nye formands valgprogram og varslede fornyelser af LU afstedkom et 
behov for at få en klar og fælles forståelse af, hvad LU egentlig er for en organisation og lederforening. 

Derfor begyndte Bestyrelsen sammen med Kredsformændene i august et arbejde med at beskrive et 
forretningsgrundlag og styringssæt for LU, som i løbet af foreningsåret blev gennemgående tema på 
bestyrelsesmøder, kredsformandsmøder, Kredsbestyrelseskonference og Generalforsamlinger i kredsene. 
Det endelige resultat – som vi skal behandle senere på Årsmødet - har dermed fået et bredt ejerskab i 
foreningen og er skabt med aftryk fra en pæn del af vores medlemmer. 

Det nye Forretningsgrundlag og Styringssæt vil blive bestyrelsens afsæt for at arbejde videre med at forny 
og forbedre LU i det kommende foreningsår.  

Arbejdet med vores Forretningsgrundlag og Styringssæt, lang proces med mange møder, selvstændigt 
punkt senere på dagens møde, husk vores værdier,  

LU handlingsplan og arbejdet med denne: Bestyrelsen bruger resultatet af sidste års cafedebat som 
grundlag for en debat om bestyrelsens virke. Det er vigtigt for bestyrelsen at få medlemmernes 
synspunkter og holdninger som baggrund for den debat bestyrelsen skal have. Bestyrelsen vælger igen i år 
at benytte cafedebat-modellen til arbejdet med vores handlingsplan, da erfaringer fra sidste år var gode. 
Når bestyrelsen har fået samlet materialet og debatteret det på førstkommende ordinære 
bestyrelsesmøde, vil de otte kredsformænd blive inddraget i den fortsatte proces. 

 

BUPL Fritidsudspil, LU kan ikke være uenig med overskriften for BUPL´s udspil: ” Styrk børn og unge – skab 
bedre fritidsinstitutioner”. Hvem kan overhovedet være uenig her? 

Når det så er sagt, så er LU uenig, når BUPL foreslår en regelforenkling, som også omfatter klubtilbud under 
ungdomsskoleloven.  
Ungdomsskoleklubben sikrer en større diversitet i tilbuddene til vores unge mennesker. 
Med ungdomsskoleklubberne og denne lovgivning har kommunerne et rigtig godt værktøj, som de måske 
bare ikke helt har øje for alle steder. Så lad os derfor bruge BUPL’s oplæg som løftestang for en 
markedsføring af vores egen klubvirksomhed og lad os beholde ungdomsklubberne under 
ungdomsskolelovgivningen.  
 

Facebook Lederforum blev oprettet som en lukket gruppe for LU medlemmerne. Der har siden starten 
været flere debatter, spørgsmål og meget andet – stort og småt. Denne Facebook side er ikke udtryk for LU 
officielle holdninger og er udelukkende en gruppe mellem medlemmerne. Sekretariatet sikrer til stadighed 
at kun LU medlemmer får adgang til gruppen.  

 



Afslutning 

Denne årsberetning har som nævnt også til formål at give nye medlemmer et billede af, hvad bestyrelsen 

”går og roder med”. Det er ligeledes bestyrelsens håb, at den vil give anledning til gode diskussioner og 

debatter. Naturligvis især i forbindelse med behandlingen af handlingsplanen for det kommende år, men så 

sandelig også i de mange sporadiske debatter, der opstår ”på gangene” imellem arrangementerne.  

Diskussionslysten i LU er stor. Det er lysten til handling også. Derfor er de forskellige sammenrend i høj grad 

med til at holde gejst, entusiasme og virkelyst i fart der, hvor unge er, og hvor unge gerne vil hen. 

Tak til alle jer LU’ere for jeres medvirken til at ungdomsskolerne rundt om i landet står som garanten for 

dynamik, forandringsparathed og velvilje over for vore kommunale samarbejdspartnere, som kan regne 

med ungdomsskolen og dens medarbejdere.  

Alle er under pres i forhold til at skulle ”slanke ledelsen”. Med ungdomsskolernes mangeartede virksomhed 

og geografiske spredning er der brug for ledelse på mange parametre. Ingen anden kommunal institution er 

så spredt med hensyn til geografi, tilbud og ungegrupperinger, som ungdomsskolen.  

Det kræver ledelse. Ledelse der kan råbe op, formulere løsninger og endelig omforme det hele til 

handlinger. Vi har ikke en lov, der lægger op til at følge regler. Vi har en rammelov, som netop skal være 

med til at skabe rammer for kommunens børn og unge.  

Rammer, som de både kan lære og leve i. 

 

LU’s bestyrelse ønsker alle et glædeligt årskursus og et Godt Årsmøde. 

  

Per Nielsen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 


