
REFERAT AF KREDSFORMANDSMØDE  

3.-4. juni 2019, kl. 12-12 arrangement 
Fjelsted Skov, Store landevej 92, 5592 Ejby 

 

 

 

 

 

  

1. Godkendelse af dagsorden  

    Godkendt     

  

2. Årsmøde 2019 

    Evaluering af årsmødekursus: 

    Gode faglige indspark – forskellig smag og behag i forhold til mere muntre oplæg. 

 

    Evaluering af årsmøde: 

    Gode tilbagemeldinger. Fin og demokratisk proces. 

    For mange medlemmer er ”på fornavn”, der kan virke ekskluderende for nye. 

    Forskellige holdninger til udstillere. 

    Ingen bemærkninger til underholdning om aftenen. 

     

 

    Behandling af foreningens handlingsplan for foreningsåret 2019-2020: 

    1) jf. udsendte bilag til mødet. 

         PN gennemgik udkast til foreningens holdningspapir til ledelseskommissionens 

         anbefalinger. Tilbagemeldinger tages med til bestyrelsens behandling, 
         herunder input fra kredsformandsmødet i januar 2019. 

         Gruppebehandling af temaerne: Ungdomsskoleledelse i en ny kontekst, Nye opgaver 

         til ungdomsskolen og Demokratisk dannelse. 
         ML redigerer tilbagemeldingerne med henblik på videre behandling i bestyrelsen.  

  

    2) Revision af foreningens vedtægter og styringssæt til årsmødet 2020. 

        Bestyrelsen udarbejder forslag. 

    3) Vurdering af årsmødekursers og årsmøders fremtidige form, indhold og varighed til  

         årsmødet 2021. 

         Flere holdninger tilkendegivet, herunder fra status quo, placering rundt omkring i  

         kredsene til digital afvikling af årsmødet. Revurdering af udstillere, evt. 

         med interesseorganisationer. Tilbagemeldinger drøftes i bestyrelsen. 



     

 

 

 

3.  Seneste nyt – gensidige meddelelser 

     Nyt fra bestyrelsen:  

     Udkast til kortlægning af ungdomsskolernes aktiviteter gennemgået. Usikkerhed om  

     nogle informationer. Revideres inden endelig oversigt til kredsformændenes brug.   

     Ansvarlig: BD. 

  

    Sundhedsforsikringer: Tilbud indhentes og vurderes i bestyrelsen. 
 

    PN opfordrede til, at kredsene lægger referater på hjemmesiden hurtigst muligt efter  

    møderne.  

 

   

 

     Nyt fra kredsene: 

     Kreds Sjælland: 

     Fungerer fint efter sammenlægningen. 
     Orientering om løbende sager. 

     Kreds Sydjylland: 

     Ny formand. P.t. mange sager. 

     Kreds Fyn: 

     Orientering om sager og planlagte kommunale besparelser. 

     Planlægning af sensommerkonference til Bruxelles. 

     Overvejer kredssammenlægning. 

     Kreds Nordjylland: 

     God stemning og opbakning i kredsen. 
     Orientering om årshjul og netværkskurser. 

     Kreds Midt- og Vestjylland: 

     Fortsætter sine kursus- møderækker med stor opbakning – god stemning. 

     Kreds Hovedstaden: 

     Planlægger studietur til Sydjylland. 
     Netop afholdt medlemsmøde, jf. referat. 

     Kreds Østjylland: 

     Ny formand på vej. 
     Studietur til Flensburg/Hamburg under planlægninng.  

 



      

     

 

     

 

4. Ungdomsskoleforeningen 

    Orientering ved 

    foreningens  

    formand.  

        

     ”Forældrekupeen”  

      - oplæg ved 

        Hanne Kirk, jf.  
        bilag. 

                                                      

 

 

 

 

                                                                  

5. Interne   

bestyrelsesområder 

 

                                 

 Ledelse: 

Bestyrelsesmedlemmer: Alle 

 

O18 udsendt til kredsformænd. 

 

Kommunikation: 

Bestyrelsesmedlemmer: PN, PB (sekretariatet) 

PN: Sommerhilsen til medlemmerne/opslag fra Folkemødet 

Uddannelse: 

Bestyrelsesmedlemmer: MM, NH, BD 

Kommunens 10. klasse: 

Holdningspapir under udarbejdelse. 

Heltidsundervisning: 

Konference i november/december 



Ungeindsats: 

 

Klub og fritid: 

Bestyrelsesmedlemmer: BL  
 

Orientering om rundbordssamtale i KL. 

 

SSP: 

Bestyrelsesmedlemmer: ML 

”Alle handlinger har konsekvenser” 

 Orientering om ungdomskriminalitetsnævnet. 

 Se endvidere under Folkemødet. 

Fritid/almen uv.: 

Bestyrelsesmedlemmer: KØJ  

 

Pensionister: 

Bestyrelsesmedlemmer: PN 

Møde den 28. maj - orientering 

 

6. Eksterne udvalg mv. 

                              COK: 

  Bestyrelsesmedlemmer: BL 

  Kompetenceudviklingsforløb er kommet godt i gang. 

   

  Partnerskabsmøde i denne måned. 

  Folkemødet: 

  Bestyrelsesmedlemmer: PN, BD 

  Debatter:   

   ”Fra udstødt til fællesskab” / SSP/ LU v. BD er medarrangør. 

   ”SSP arbejdet mod år 2025” / LU v. BD er debatdeltager. 

   ”DFS – det bobler i civilsamfundet” / LU v. PN og BD deltager. 

  Kontaktudvalg Ungdomsskolen: 

  Bestyrelsesmedlemmer: PN, BL 

   Orientering om seneste møde. 



   

 

  Friluftsrådet: 

  Bestyrelsesmedlemmer: BL 

  Ny formand. 

 

   DFS: 

   Bestyrelsesmedlemmer: PN 

   Jf. under Folkemødet.  

  Antiradikalisering: 

  Bestyrelsesmedlemmer: ML, BD 

   

  DKR, børn og unge: 

Bestyrelsesmedlemmer: NH 

 

 Rigspolitiets følgegruppe/ungdomskriminalitet: 

 Bestyrelsesmedlemmer: NH 

 På pause. 

Rådet for børns læring: 

Bestyrelsesmedlemmer: PN personligt 

 

Alternative  10. klasse ekspertudvalg: 

Bestyrelsesmedlemmer: PN 

 

Orientering ved PN. 

 

  

 

7. Årsmøde 2020 

                                       

                                     22. – 24. april, Kellers Park.                  

   

                                                         

                              

 

 



 

  

 

      

 

                                

 

 

8.  Næste møde 

     10. september 2019, lønforhandlermøde, kl. 11 til 15, sekretariatet 

     13. januar, 2020, kredsbestyrelseskonference, kl. 10 til 16, Fyn. 

       

 

                                 

 

 

9.  Eventuelt 

  

      


