
Referat bestyrelsesmøde LA10 
Københavns Kommunale Ungdomsskole, Fredericiagade, KBH 
 
Afbud: Charlotte, Jesper og Lis 
 
Dagsorden: 
  

1. Præsentation af Københavns kommunes ungdomsskole 
v/ Områdeleder af 10. klasse, KKU, Gunver Moll 

- oplæg om strukturen og organiseringen af 10. Klasse i Københavns kommune, 
drøftelse af udfordringer og muligheder i den nære fremtid lokalt.  
 

2. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt – punkt f tilføjet 
 

3. Valg af ordstyrer 
Majbritt 
 

4. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 07.09.2017 
Ingen kommentarer – det er godkendt 

 
5. Generalforsamlingen og konferencen d. 01.3.-02.3 2018 på Kongebrogaarden, 

Middelfart. 
Konferencen er for medlemmer af foreningen. 
Drøftelse af det endelige programindhold. (Bilag) 
 
Hillrød har accepteret dirigentrollen, referent er Anja. 
Lis modtager genvalg, Majbritt stiller op til valg som suppleant fremfor genvalg 
 
Konferencen 
Torsdagen: 
Begge indlæg om erhvervsskoler og 10. Klasse er accepteret 
Aftale med Peter Amstrup er verificeret – han medbringer Britta Boel fra Varde 
Kommune 
 
Fredagen: 
Arne Eggert fra KL  og Per Bredholdt fra UVM 
Undervisningsministeren har meldt at hun desværre ikke kan deltage i konferencen 
 
Muligheder til afsluttende punkt: 
Per Schultz Jørgensen forsøges kontaktet, Bo forhandler med ham 
Alternative muligheder 
Rasmus Willig, Formanden for Psykologforeningen eller en anden spiller med fokus på 
dannelsesdelen (melder han afbud kontakter Anja Formanden for 
Psykologfoerningen). 
 
Udsendelse af program ca. 1. december 



 
6. Drøftelse af strategier i forhold til den politiske aftale om den nye forberedende 

grunduddannelse (bilag eftersendes) 
Hvilken betydning får FGU loven for 10. Klasse? 

- Ændrede muligheder for afgangsprøver i andet regi 
- Ændringer i heltidsundervisningen 
- VUCs rolle og påvirkningen af 10. Klasse 

 
Der skal nedsættes et analyse arbejde omkring 10. Klasse – hvorvidt efterskolerne 
medtages er usikkert – vi vil være på forkant med udviklingen og forsøger at gøres 
gældende relevante steder 
 
Foreningen ser positivt på FGU og KUI.  
Udvikling af de lokale samarbejdsflader kan prioriteres. 
 

7. Bordet rundt gensidig orientering:  
a. Regnskab v/ kassereren  

Drøftelse af at hæve medlemskontingentet, vi forsøger grundet den 
uddannelsespolitiske situation at gøre os langt mere gældende i forskellige fora og 
netværk, det medfører øgede udgifter. 
Vi foreslår en kontingent stigning på 1000,-  altså fra 1500,- til 2500,- 
Under punkt 4; ”Herunder fremsætter bestyrelsen et forslag om en 
kontingentstigning på 1000,-  ” sammen med budget. 
 

b. Evaluering af netværksmøderne d. 5. og 7. sept. 2017 
 
Generelt var behovet for netværksmøder med praksiserfaringsudveksling tydeligt 
og efterspurgt.  
 
Bo foreslår evt. cafemøder rundt om i landet hvor dagsordenen er netop 10. Klasse 
hverdagen i et ledelsesperspektiv. 
Cafemøderne kunne med fordel organiseres som emne møder, hvor der er et 
overordnet emne som styrende. 
Huske medlemmernes behov for også at tale om ting der ikke lykkes, er svære og 
har brug for sparring. 
 
Vi kan med fordel bruge cafemodellen som form til vores konference – vi har aftalt, 
at der er en plan for en evt. opstået tidslomme under konferencen. 
 
Netværksmøder kan evt. organiseres efter a) et emne vi trækker sammen om og b) 
x-antal emner vi også skal tale sammen om. 
 
Bestyrelsen kan evt.  inviteres ind i regionale netværksmøder 
 
Vi sætter punktet på dagsordenen til bestyrelsesmødet 28.02.17 

 
 



c. Brugerpanelmødet i Optagelse.dk d. 14.09.17 v/Gunver (Bilag) 
Gunver melder tilbage fra mødet. Der ændres ikke i optagelse.dk med mindre loven 
ændres. Særligt i år er der meget fokus på gymnasierne. 

 
d.  Uddannelsespolitisk netværksmøde d. 20.08.17 om kommunernes  
     uddannelsespolitiske visioner 
Mødet med Arne Eggert var meget interessant, samme var mødet med LO’s formand,  
LO er en aktør vi heller ikke bør overse. Netværksdannelse som altid væsentligt. 
 
d. CEFU-konferencen d. 9. nov. 2017  
 (http://cefu.dk/media/493397/invitation_unge_pa__kanten_af_samfundet_2017.pdf) 
Bo referer fra dagen, han var afsted sammen med Majbritt. 
 
Meget var kendt stof, oplæg fra engelsk professor omkring et program N.E.E.D. der kan 
tjekkes ud. 
 
Forskning af brug af kreative indgange til Unge på Kanten blev præsenteret, herunder 
bevidsthed om hvad der rykker dem – måske kan det anvendes i et generelt perspektiv 
på de unge – den kreative tilgang kan vise sig at være inkluderende. 
 
Hvordan definerer man gruppen af unge på kanten? Slides fra dagen kan findes på 
CEFUs hjemmeside. 
 
Udgifter på deltagelse i CEFUs arrangementer hvor man ikke møder op dækkes ikke af 
foreningen. Regningen eftersendes til den skole der ikke møder. 
 
Henning sender evt. rapporter til frit gennemsyn 
 
e. Studietur til Finland 6.-9. nov. 2017 v/ Henning 

 
Spændende tur gennem DEA i et rigtigt godt uddannelsespolitisk netværk. Besøg på 
Universitetet i Helsinki for at høre om læreruddannelserne. Besøg i det finske UVM 
for at høre om systemet. DEMOS der er en tænketank var også på besøgslisten her 
laver man f.eks. et forsøg med 2000 borgere der kommer på borgerløn – det er 
arbejdsløse aktive ml 23-58 år som er udvalgt til at være med i forsøget. 
 
OULO – Nokias hovekvarter – Lapland, universitet der blev besøgt, uddannelse af 
erhvervsskolelærere var i fokus. Herefter besøg på erhvervsskole med indblik i 
mentorordning. Herefter folkeskolebesøg – fantastisk oplevelse bl.a. af eminente 
faglokaler – smedeværksteder, sløjd osv – det lignede til forveksling 
erhvervsskolernes faglokaler. Man har den slags fag fra 0. Kl – de kreative fag tæller 
mere end de traditionelle teoretiske fag i den endelige afgangsevalueringer. 
 
10. klasse findes i Finland – der går 5-8% af en elevårgang – unge med særlige 
behov der ofte matcher den unge gruppe vi selv oplever at have. 
 

http://cefu.dk/media/493397/invitation_unge_pa__kanten_af_samfundet_2017.pdf)


Hvorfor er det så populært at vær lærer i Finland. Lang ferie 12 uger i alt, de må 
forberede sig hjemme –frihedsbegrebet vægtes meget højt. 
Det uformelle i netværket var bestemt turen værd. 
  

f. Høringssvar prøvebekendtgørelse 
 
Foreningen har en holdning til følgende elementer: 

- Frivilligheden i valget af prøverne  
- Muligheden for at vælge 9. Klasse prøver i 10. Klasse 
- Udeblivelsesreglerne fra prøverne 

 
Kommentarer til høringssvaret tilsendes Henning 
 

g. Nyt fra medlemsskolerne 
Under frokosten 
 

h.   Andet 
Opdatering af logo – Anja og Bo leger med et oplæg til en opstramning heraf 
Når konference programmet sendes ud så opfordres der til at rekruttere nye til 
foreningen og evt. blot deltagelse i konferencen. 
 
Referat v. Anja fra konference om ”Mental Sundhed for Unge” - Sundhedsstyrelsen 

 
8. Næste møde d.31.01.18 er aftalt til at foregå i Ikast-Brande 

 
9. Eventuelt 

 
 


