
 
Generalforsamling og Konference 

 
 
 

Foreningen	  af	  10.	  Klasseskoler	  i	  Danmark	  	  
afholder	  generalforsamling	  for	  foreningens	  medlemmer	  og	  konference	  

	  
	  

www.la10.dk	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

Den 27. og 28. feb. 2014 
Comwell Kongebrogaarden 

Kongebrovej 63 
5500 Middelfart 

	  
	  	  	  	   

   

         	  
	  
	  

Deltagelse	  i	  generalforsamlingen	  er	  gratis.	  
Prisen	  for	  deltagelse	  i	  konferencen	  er	  kr.	  3200	  pr.	  person.	  

	  Evt.	  værelse	  fra	  onsdag	  aften	  kan	  tilkøbes	  for	  1050	  kr.	  pr.	  person.	  incl.	  morgenmad.	  
	  	  

Dette	  indbefatter	  foredrag,	  indkvartering	  i	  enkeltværelse,	  
frokost,	  kaffe,	  festmiddag	  og	  morgenmad.	  

	  
	  

På	  bestyrelsens	  vegne	  
	  Henning	  Rasmussen	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formand	  
F	  O	  R	  E	  N	  I	  N	  G	  E	  N	  A	  F	  1	  0.	  K	  L	  A	  S	  S	  E	  S	  K	  O	  L	  E	  R	  	  I	  	  D	  A	  N	  M	  A	  R	  K	  	  	  	  	  
 

Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 9.30 – 12.00 
Generalforsamlingen 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af referent 
 
3. Formandens beretning 
   	  	  v/	  Henning	  Rasmussen,	  UngSlagelse 
	  	  
4. Pædagogisk udvalg 
    	  v/	  Klaus	  da	  Cunha,	  Vordingborg	  	  
 
5. Regnskab 2013 (bilag) 
    Budget 2014 (bilag) 
	  	  	  	  v/	  Jes	  Lenhard	  Hansen,	  Xclass	  i	  Slagelse	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
6.  Valg af formand 
     På	  valg:	  Henning	  Rasmussen,	  UngSlagelse	  
 
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen	  

Følgende	  bestyrelsesmedlemmer	  er	  på	  valg:	  
	  
• 	  Majbritt	  Svensson,	  Albertlund	  	  	  
• 	  Lissi	  Pedersen,	  Grenå	  
• 	  Valg	  af	  2	  suppleanter	  til	  bestyrelsen	  (1	  år)	  

	  
8. Valg af 2 medlemmer til pædagogisk udvalg 

      2	  medlemmer	  er	  på	  valg	  
	  
• Lis	  Boe-‐Hansen,	  Varde	  	  
• Christina	  Birch	  Mogensen,	  Hjørring	  	  

	  
	  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
• Christina	  Birch	  Mogensen,	  Hjørring	  
• 	  Valg	  af	  suppleant	  (1	  år)	  
	  

10. Indkomne forslag.	  
	  	  	  	  	  Forslag	  fremsendes	  til	  formanden	  senest	  en	  måned	  inden	  generalforsamlingen.	  	  

	  
11. Eventuelt.  
 



Ca. 11.30: …opvarmning til dagens videre program….(Pæd. Udvalg) 

Konferencen 
 
Torsdag den 27. februar 2014 
 
  
12.00 – 13.00 Frokost for konferencedeltagerne. 
 
 
13.30 – 18.30 KONFERENCE   
 
13.30 – 15.30 Nye udviklingstendenser i 10. klasse. 
  
 Oplæg v. skoleleder Poul Højmose og viceskoleleder Charlotte Juhl Andersen, 

Center 10. Aarhus High School. 
Opdeling af elever i studieretninger: Gymnasiale, erhvervsuddannelser og flex 
samt erfaringer med www.uddannelsesparat.dk og 20/20-ordning, m.m. 
 
Efterfølgende kort debat.  

 
15.30 – 16.00 Kaffepause for konferencedeltagerne 
 
16.00 – 18.00 ”10. klasse – nu og i fremtiden..?”  

Hvad kan og skal 10. klasse aktuelt bidrage med 
efter  

folkeskole-, erhvervsskole-  og 
vejledningsreformen? 

DIALOGMØDE og PANELDEBAT med deltagelse af 
medlemmer af Folketingets Uddannelsesudvalg.: 
 
Foreløbigt er der inviteret folketingspolitikere fra alle partier. 

   
Debatten tager udgangspunkt i den nye folkeskolelov, erhvervsskolereformen og 
vejledningsreformen. 

  
 
18.15 – 18.30: Opsamling på dagen…. 
 
19.30 Middag og hyggeligt samvær….. 
 
 



 
 
 
Fredag den 28. februar 2014 
	  
 
08.00 – 09.00 Morgenmad 
 
	  
09.00 – 10.30                 Oplæg og debat om 10. klasse og dens rolle i fremtidens 

folkeskole set ud fra 2 perspektiver: 
                                        Oppositionen repræsenteret ved partiformand  
                                            Anders Samuelsen (LA) og  
                                            Dansk Metal repræsenteret ved Trine Rasmussen	  
     
10.30 – 10.50  Pause 
 
10.50 – 12.30 Pædagogisk Udvalg har ordet….”videndeling og ”guldkorn” 
 
  Opsamling, evaluering og perspektivering…. 
  Bl.a. om den nye erhvervsskolereform, lov 409 og 10. klasse fremover …. 
 
12.30                              Afslutning på konferencen  

(evt. frokost take-away) 
 
Tilmelding til 
Generalforsamling og /eller konferencen 
 
Henvendelse til 
Kasserer Jes Lenhard Hansen, Xclass, Slagelse 
Tlf.  58 57 41 51 
Jeslh@slagelse.dk 
 
Tilmelding senest den 1. februar 2014 
 
Tilmelding til generalforsamling/konference 
 
Antal:   Vi / jeg deltager i (sæt X): Alt: ____  kun generalforsamling: _____ Konference: ____  
 
Vi/jeg ønsker ekstra overnatning: ______ pers.      Vi/jeg ønsker frokostbolle fredag: ______
    
Navn/e: _______________________________________________________________________ 
 
Center:_______________________________________________________________________ 
 
Mail: ___________________________________  



    
EAN nummer: ___________________________    Kommune: __________________________ 


