
  Foreningen af Ungdomsskoleledere Kreds Nordjylland 
 
Deltagere ordinære møder 
Tommy Duun Mogensen 
Lars Kofoed 
Tina Tranekær Pehrson 
Christian Nonboe Mikkelsen 
Katrine Ørvad Jensen 
Jens Amtoft Christensen 
Vivian Skjold Henriksen 
Mads Lund Thomsen 

Tidspunkt 14/6. kl. 10:00 – 13:00 

Mødested Mariager Fjord Christiansgade 10 9500 Hobro 

Mødeleder Tina T. Pehrson/Christian Nonboe Mikkelsen 

Referent Jens Amtoft 

Fraværende  

 

Ordinært medlemsmøde: 

Dagsorden 

Pkt. 1.Nyt fra bestyrelsen v. Christian M. Tina T.P & Mads L.T. 

- Formanden & Kathrine (som sidder i hovedstyrelsen) har været til 12-12-møde på Fyn med 

følgende indhold:  

-Opsamling af årsmødet hvor bestyrelsen fremlagde styringssæt og forretningsgrundlag. 

Herefter gode drøftelser på baggrund af input fra årsmødet.  

-OK18 er underskrevet (kriterier for det såkaldte bilag 1 vil blive bragt inden endelig 

underskrift).  

-LU er repræsenteret på folkemødet (med formand og næstformand) 

 

Nyt fra lønforhandler: 

- Mads arbejder pt. med lønforhandlinger i kredsen.  

- Mads udsender ønske om lønsedler til lønstatistik. 

 

Pkt. 2. Værtsungdomsskolen bød velkommen v. Lars Kofoed/Jens Amtoft 

Lars & Jens gav en kort præsentation af Mariagerfjord Ungdomsskole med fokus på et nyt 

samarbejdsprojekt med skolerne kaldet ”Booster” + fokus på synergieffekt i ungdomsskolens 

samlede personalegruppe som har været en stor succes. 



Pkt. 3. Opfølgning fra sidste møde:  

 

Netværkskursus evaluering og form fremover: 

- Meget flot evaluering og stor tilfredshed med alle parametre på kurset.  

- Vi fortsætter samme form.  

- Der er ikke krav om at det skal være på Slettestrand. 

- Næste netværkskursus bliver torsdag den 28/2 til 1/3 2019 

 

Valg af nye tovholder for netværkskursus 2019: 

- Frederikshavn & Mariagerfjord arrangerer netværkskurset i 2019 & 2020 

 

Studietur LU Nord v. Rasmus & Lars: 

- Forslag om at deltage I konference med fokus digital læring (Apple) 23/1 – 26/1. 

Forslaget har pt. ikke interesse, da der ikke er nok Ungdomsskole i indholdet.  

Der blev etableret en gruppe bestående af Christian, Lars, Rasmus og Mads som kommer med et 

nyt udspil. Dato for turen bliver 15/11 – 16/11  

 

Økonomien i vores forening er fortsat sund, og netværkskurset genererer igen et mindre 

overskud.  

 

Pkt. 4. Kort status og nyt fra den enkelte Ungdomsskole (3 min.) 

Hver ungdomsskole gav et kort oplæg som gav anledning til mange gode drøftelser.  

 

Pkt. 5 Hjemmesider – fordele og ulemper med drift og leverandører. 

- Der tages initiativ til at invitere Felix og Uno til at give et oplæg om deres løsninger på næste 

møde.  

 

Pkt. 6  Eventuelt. 

Næste møde er den 11/10-2018 i Brønderslev klokken 10.00 – 13.00 

På mødet drøftes følgende: 

- Felix & Uno (Jens inviterer dem). 

 

 

 



 

 

 

 

 


