
  REFERAT – LU  

Tema og medlemsmøde 

Foreningen af Ungdomsskoleledere Kreds Nordjylland 

 
Deltagere ordinære møde 

Tommy Duun Mogensen – SSP Jammerbugt 

Tina Tranekær Pehrson – Brønderslev Ungdomsskole 

Peter Vestergaard – Brønderslev Ungdomsskole 

Jens Amtoft Christensen – Mariagerfjord Ungdomsskole 

Jens Skov Jørgensen – Rebild Ungdomsskole 

Christian Nonboe Mikkelsen -  Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole 

Christian Risom - Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole 

Tidspunkt 11/10. kl. 08:30 – 12:00 

Mødested Brønderslev Ungdomsskole – Nordens alle 1 9700 

Mødeleder Tina T. Pehrson/Christian Nonboe Mikkelsen 

Referent Jens Amtoft 

Fraværende Afbud:Lars Kofoed – Mads Lund Thomsen 

 

1) 

Nyt fra bestyrelsen v. Christian M. Tina T. P.: 

- Det er kredsformandsmøde den 25/10, hvor der blandt andet er fokus på nye regler for valgfag i 

folkeskolen. Er der noget specifikt som Christian skal tage med til mødet, må i meget gerne 

kontakte ham. 

  

-  Den 29/10 deltager Christian i et seminar, hvor der er fokus på Uddannelse i LU-regi.  

 

2) 

Oplæg fra UNGSYS/ Jon Hauge 

Jon gav et oplæg, og der er mulighed for at kontakte UngSys, hvis man vil have yderligere 

præsentation i egen ungdomsskole. Materiale fra Ungsys eftersendes senere. 

 

3) 

Oplæg fra FELIKS/ Julie Stefani- Momsen 

Julie gav et oplæg, og der er mulighed for at kontakte Feliks, hvis man vil have yderligere 

præsentation i egen ungdomsskole. Man kan kontakte Julie hvis man ønsker en pris til egen 

Ungdomsskole. Materiale fra Feliks eftersendes senere. 

 



4) 

Kort status og nyt fra den enkelte Ungdomsskole (3 min.): 

De enkelte Ungdomsskoler gav en kort status fra egen praksis.  

 

5) 

Status for studietur LU – nord 

- Programmet er udsendt, og der er deadline for tilmelding 23/10-2018.  

- Programmet er også vedhæftet dette referat.  

- Vi vil gerne have både til- og framelding. 

- Der opfordres til, at vi har fokus på fælles transport, da dette er en del af konceptet. 

 

6) 

Eventuelt. 

- Der efterspørges stadig lønsedler fra august, som sendes til Mads. Lønsedler skal bruges til 

statistik i forbindelse med lokale lønforhandlinger samt statistik på landsplan. 

 

 

Referatet blev oplæst og godkendt som afslutning på mødet.  

 

 

 

 

 

 

 


