
Referat LU: 

 

 

1. Velkomst og mødestart 

2. valg af ordstyrer og referent 

 

3. Formandens skarpe øje: 

a. At vi har fokus på at deltage i LU møderne og at vi hele tiden optimerer dem og holder 

dem relevante. 

b. Formanden fortalte lidt om hvordan det går i foreningen. At der snart er 

generalforsamling og her er formandens post på valg. Formanden har et ønske om at 

man laver en delt formandspost. Det er grundet at der bliver brugt meget tid på 

formandsposten og dette kan godt deles op til to opgaver. Samtidig er der brug for at der 

er flere der deltager i bestyrelsesarbejdet. 

c. Løn og ansættelser: Det opleves at skolelederforeningen blander sig eller overtager 

forhandlingen om løn med ledere i Ungdomsskolerne. Dette vil LU ikke acceptere, da 

det er LU som har forhandlingsretten.  

Fremtiden i foreningen skal gentænkes, vi er en lille forening og vi skal være åbne for 

om der er fordele ved at sammentænke med andre foreninger.  

LU ønsker stadig at have forhandlingsretten, selvstændighed og det juridiske, men der er 

mange administrative og organisatoriske opgaver som kan sammentænkes. Vi kan godt 

være små, og der er ikke nogen forandring lige på vej, men det er vigtigt det overvejes. 

INGEN KOMMENTARER 

FOKUS:Hvis der er behov for lønforhandling så sørg for at de rigtige sidder med om 

bordet. Formanden oplever at der kan være forhandlingsmøder hvor der ikke kan tages 

stilling til forhandlingen, da det ikke er beslutningskompetente mødedeltagere. 

 

4. Oplæg til årshjul 2020 

a. Der blev diskuteret om der skulle dannes små netværk. Med forskellige forslag:  

i. Vi deler vores LU møder op så man er sammen i mindre grupper med fokuserede 

emner 

ii. Forslag om andregrupper kunne mødes, her juniorklubfolk som er organiseret i 

BUPL. LU skal ikke overtage møder indenfor klubfolk, men at lave nogle 

faciliterende møder for juniorklubledere under Ungdomsskolen kunne være en 

mulighed. Der må ikke være noget fagpolitisk i disse møder. Disse møder skal 

være separate for LU møder og måske med faglige oplæg. Forslag om hyppighed 

til et par gange om året. 

KONKLUSION: den faglige del skal udspringe fra LU, Lars Elmkjær og Nina 

Wittendorff har meldt sig til at være med i gruppen der laver en strategi for et 

klubnetværk. 

Det vil være en lettelse for bestyrelsen hvis form, indhold og datoer er tilrettelagt 

langt ud i fremtiden. Det er kompetenceudvalget der står for at sætte 

dagsordenen, det er fagpolitiske møder. Der blev drøftet indhold og form. 

KONKLUSION: vi holder den form vi har og som har fagpolitisk indhold 

iii. Der blev drøftet hvordan vi får flere medlemmer til LU møderne 

iv. Det blev nævnt at det kan være godt at få kortlagt formelle og uformelle netværk 

i kredsen. 

 



v. Nyt fra Kompetenceudvalget: 

 

b. Der har været studietur, god feedback på det faglige indhold og helt i top på det sociale. 

Der kom et forslag til at man laver et katalog for kontakter i Tyskland, som inspiration 

til udvekling mm.  

Man ønsker input til den næste tur om 2 år, og der er foreslået Sverige. 

          

vi. Ungdomsskolernes dag: 

 

a. forslag til at indhold bliver konfirmeret i LU, så ungdomsskolerne er med på hvad 

indholdet er og har haft mulighed for at komme med sine input 

b. Det foreslås at dato sættes i meget god tid, så årsnorm kan sættes i foråret for hver 

enkelt medarbejder 

c. Det foreslås at man kunne lave om på indholdet, måske mere workshop baseret ned 

på meget faglige området 

d. Der blev diskuteret hvad formålet er med dagen. Er det for bedre sammenhæng 

mellem skolerne? eller er det for at få lært noget fagligt? Det kan opleves som at være 

en del af noget større.  

e. Det foreslås at dagen kan ligge i slutningen af sæsonen, istedet for traditionen om at 

den altid ligger i efteråret. Dette blev droppet igen, da der ikke er ligeså mange 

medarbejdere ansat i foråret.  

 

Opsummering: 

- det skal være ok at sige vi ikke har brug for denne dag 

KONKLUSION: Dagen skal ligge i efteråret og inden jul skal der sendes en mail til Lasse 

(Brøndby) hvorvidt om man kan se sine medarbejderes interesse for sådanne en dag. Derefter finder 

udvalget ud af om hvordan det nye skal se ud.  

 

 

Kompetenceudvalgets andre opgaver: 

- man skal kunne være med i kompetence udvalget på særlige anledninger 

- Nye medlemmer af kompetenceudvalget: Tommy Troelsen, Tinne og Jakob H-H (Bjarke bliver 

spurgt) 

 

Punkt 6: Nyt fra organisationerne 

Hanne Ungdomsskoleforeningen; der har været en dag om fritidsundervisningen, som blev afholdt 

på AFUK. Det var en god dag og der er kommet en publikation som kan bruges som inspiration. 

Næste møde 9.1 hvis der er nogen der har nogen input til ungdomsskoleforeningen.  

Ungdomsskoleforeningen har fået penge til 2 nye projekter, man kan komme med ind og høre om 

det og overveje at melde sig til at være afprøvningsskole. 

 

LU-bestyrelsen kan se at fremtiden vil kræve en ny jurist da den nuværende nærmer sig 

pensionsalderen. Der vil blive brug for et nyt arbejdsmiljø, pt. er kontoret i en 2-værelseslejlighed. 

Der er en orientering ud til andre små foreninger for at have noget arbejdsfællesskab med andre, 

men der er ikke noget konkret endnu. 

 



Det kommunalpolitiske råd: Danmarks idrætsforbund vil gerne have kontakt med nogen om 

hvordan man laver foreninger. Niels er inviteret til kaffemøde for at snakke om hvad 

ungdomsskolerne kan og hvordan man eventuelt kan lave et samarbejde.  

 

Troels var været til landssamling med friluftsrådet. Der er et ønske om at friluftsliv kommer mere 

på den politiske dagsorden og at det kommer mere på skoleskemaet og kommer på dagsordenen i 

kommunerne. Der er et ønske om at friluftsrådet bliver mere politisk og ikke kun kurser og 

opkvalificering. 

 

Punkt 7: eventuelt 

Fransk weekend, Rødovre har en weekend hvor der er workshops med fransk. Det er for 7, 8, og 9 

klasses niveau. Det er undervisning, samvær og aktiviteter, konkurrencer mm. på fransk. Der er 

hygge, fest og lækker mad på fransk. Det er et tilbud til alle ungdomsskoler, kontakt Tinna 

 

 

USK-weekend 

Det er Ishøj som står for det. Der er stort ønske om at der kommer flere med. Det er kun jyske 

klubber der har meldt sig. 

 

Ungdomsøen: Det er et fælles ungdomsrum. Der opfordres til at man bruger den mere. Det er 

foreslået at vi holder et af de næste møder på ungdomsøen. Man kan søge midler til at kunne bruge 

øen og til transport.  

 

Generalforsamling i marts vil foregå på Gribskov Ungdomsskole 

 

 

Formanden siger tusind tak for god ro og orden og RIGTIG GOD JUL. 

Vi ses næste år 

 


