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Referat Medlemsmøde 
 

Dato: Onsdag, den 26 august 2020 kl. 09.00  –  ca. 12.30 
 
Sted: Ung i Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246b, 2840 Holte.  
 
 
 
Tidsplan og indhold for dagen: 
 
Kl. 09.00 – kl. 09.30 Ankomst og morgenmad. 
 
Kl. 9.30 – Velkomst og mødestart. Lidt om stedet. 
 

• Punkt 1: Valg af ordstyrer:  

Ordstyrer blev: Troels, Bøndby Ungdomsskole 

• Punkt 2: Valg af referent:  

Referent blev: Rasmus, Ishøj Ungdomsskole 

• Punkt 3: ”Formandens skarpe øje” (Siden sidst) 

Formanden kom bl.a. andet ind på flg. Områder:  

Kort nyt om konstitueringen 

Opsparet kapital i foreningen ?  

Perspektiver på corona nu og i fremtiden – hvad har det af betydning for USK i det kommunale 

landskab 

Hvad kan vi forvente af de kommende medlemsmøder. 

Derudover blev der budt velkommen til Peter Ingsø, som er ny leder af Gentofte Ungdomsskole 
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• Punkt 4: Som ønsket på seneste medlemsmøde fremsender bestyrelsen forslag til hvad den 

opsparede kapital i foreningen kan bruges til i fremtiden. Bilag  

Forslagene blev debatteret i grupper.  

Der var generel bred opbakning til at have mere fokus på lederopkvalificering af mere strategisk art 

og lægge flere møder ”ude af huset” Christiansborg, KL mv og samtidig at invitere personer med 

tilknytning til disse, som kunne kvalificerer en ungdomsskoledebat og fra deres position. 

Dernæst debatteredes det om vi kunne arbejde med en eller anden form for underskudsgaranti til 

eksempelvis studieturen eller til Ungdomsskolernes seminar. 

Konkret forslag om at arrangere en tur til folkemødet på Bornholm, blev også taget godt imod 

• Punkt 5: Orientering og præsentation af programmet samt tilmeldingsprocedure for 

Ungdomsskolernes seminar 2020. 

v /Bjarke, Helsingør  
 
21 november – Helsingør Ungdomsskole  
Tilmeldingsinformation samt information om arrangementet sendes ud ca.  1 september 
Ramme på 150 deltagere 

Pris: 700,-  
 

•  Punkt 6: Konkrete ungdomsskole-tiltag og overvejelser i forbindelse med Corona  

situationen. Hvordan stiller man sig ift corona. Hvilken vej går det, og hvad med 

retningslinjerne som også er lokalt bestemt. Der lægges op til en drøftelse, hvor vi kan høre 

hinandens overvejelser og erfaringer. 

Der blev drøftet vidt og bredt og blev delt ud af gode tips og tricks over bordene 

• Punkt 7: En runde om ungdomsskolernes andel og indflydelse i sommeraktivitets-puljen.  

Her blev også givet en masse input og erfaringsudveksling.  

Et par nedslag var følgende:  

Understøtte de unges fælleskaber  
stor ture gav godt – mindre arrangementer mindre godt.  
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Sommerskole i Dansk – Engelsk og Matematik – rigtig god succes.   
Åbne værksteder og Faglig cafe   

• Punkt 8: Forberedelse til årsmødet den 8/9 på Fyn. Hvilke spørgsmål vil vi gerne stille 

hovedbestyrelsen i forhold til det kommende år? 

Brian Larsen, Ishøj Ungdomsskole er på valg til Hovedbestyrelsen og genopstiller.  

Derudover sidder Max Melchior, Høje Tåstrup,  Niels, Rødovre og Per Nielsen, Ung Egedal 

• Punkt 9: Nyt fra Organisationerne: 

Ungdomsskoleforeningen:  Coop Crew op start.  
Efterårskonference 3 november – Mellemformer 
Udgivelse af kvalitetstid i fritidsundervisningen. - Hæfte 
Landsmøde i USK foreningen  

 
Friluftsrådet:            Vil gerne fylde mere politisk – der sker en omfordeling af             

tipsmidlerne således at det bliver mere af projektbaseret 
 

• Punkt 10 : Evt.  

 
Medlemsmøder: 26/8-20 (Rudersdal), 26/11-20 (Vallensbæk), 2/3-21 (Brøndby), 11/6-21 (?)  
Bestyrelsesmøder: 17/6-20 (Brøndby), 10/11-20, 11/2-21, 17/5-21   

 

Bestyrelsen, kreds Hovedstaden: 

Troels W. Lund Formand, trwlu@brondby.dk   

Søren Peter Kanne Møller, kasserer spkmo@gribskov.dk   

Rasmus A. Blichfeldt, Næstformand RAB@ishoj.dk   

Peter Bjørn, pbj.us.uk@Taarnby.dk  

Karsten Mogensen, KAMO@hillerod.dk tilmeldinger til medlemsmøder! 

Hanne Tjessem, HanneTj@htk.dk 

Nina Wittendorf Pedersen – nina.wittendorf.pedersen@herlev.dk  
 

 

Kompetenceudvalget:  

Hanne Tjessem – Tåstrup  

Jakob Hammer-Helmich - Vallensbæk 

Tinne Guldagger - Rødovre 

Tommy Troelsen – Hillerød 

Kasper Jannæs - København 

Bjarke Ravn Gudbjerg - Helsingør 
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