
 

 

 
Xclass. 10. klasse-centret i Slagelse 

Willemoesvej 2 b  
4200 Slagelse, tlf. 58574142 

Formand Henning Rasmussen 
Email: heras@slagelse.dk 

Bestyrelsen:  
Henning Rasmussen, Anja Ø. Jensen (afbud), Jes Lenhard Hansen, Jesper Bennetsen (afbud), 

Charlotte Løkke , Bo Vesterbye og Lis Boe-Hansen  

Samt suppeanter: Gunver Moll (afbud) og Majbritt Svensson  

 

Indkaldes hermed til møde mandag d. 23. september 2019 kl. 10.00 hos Xclass.  

10. klassecentret i Slagelse 

Willemoesvej 2 b, 4200 Slagelse 

Dagsorden: 

  
1. Godkendelse af dagsordenen – den er godkendt med tilføjelser under punkt 7 

 
2. Valg af ordstyrer – Majbritt er valgt. 

 
3. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 30.04.2019 – referatet er 

godkendt. 
 

4. Generalforsamlingen og konferencen d. 27.02.-28.02.2020 på Kongebrogaarden, 
Middelfart. 

 
Drøftelse af grovskitse til programindhold (bilag) 
 
Valg af dirigent: Jes taler med Morten fra Hillerød 
Referent: Anja Ø. Jensen (backup Charlotte) 
Valg af formand: Henning genopstiller 
3 bestyrelsesmedlemmer på valg: Lis genopstiller, vi afventer svar fra Anja og 
Jesper 
Valg af revisor: Allan Kierkegaard (på valg), Majbritt taler med Allan.  
Erhvervsretning af 10. klasse skal have en ny overskrift: Fx Fremtidens 10. klasse. 
Vi skal tænke alternative foredragsholdere, hvis ekspertgruppen nedlægges. Noemi 
Katznelson foreslås, paneldebat a´la´Mads og Monopolet kunne være en mulighed 
evt. i form af dilemmaer fra medlemsskolerne og/eller LA10 til debat. Henning 
spørger til mødet den 27/9 i #ekspert10 om deltagere herfra kan være med på 
konferencen i februar. Ole Heinager vil vi gerne have med. Formanden for UU 
Anders Ladegaard skal også inviteres. 
Et emne/dilemma kunne være brobygningen – hvis den bevares, hvordan skal det 
være, hvis ikke – hvordan får vi åbnet elevernes øjne for de forskellige 
ungdomsuddannelser i et fælles samarbejde. (Tidspunkter på året for brobygning, 
indhold, en ”sammensmeltning” med 10. klassernes linjer) 
Fredag: De politiske partier  Invitere 5-6 personer. Vi vil gerne have så mange 
politikere som muligt. Vi vil invitere næstformanden Steen Knuth (Slagelse) og 
formanden Anders Kronborg (Esbjerg), Bo skriver til Pernille R. (ministeren). Vi 
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kunne invitere en fra organisationerne: Lærerforeningen, Uddannelsesforbundet og 
Skolelederforeningen. 
Charlotte spørger Johan Olsen, om han kan holde oplæg fredag og hvad et evt. 
indhold kunne være – pris? 
          

5. Strategidrøftelse i forhold til 10. klasse ekspertudvalget og dets kommissorium samt 
møderne d. 03.09. med formanden Jan Olsen og d. 09.09.19 i referencegruppen, 
og møderne i #ekspert10, herunder evaluering af foreløbigt resultat 
 
Det er uafklaret om ekspertgruppen skal fortsætte. Lærerforeningen har hørt, at den 
skal fortsætte. Der er møde i den lille ekspertgruppe (alternative) på fredag den 
27/9, hvor et eventuelt møde med ministeren skal forberedes. Hvis den bliver til 
noget, vil #ekspert10 gerne invitere til møde med ministeren, formanden for 
udvalget samt en mulig konference (høring i Folketinget) om ekspertgruppens 
endelige kommissorium. 
Vi afventer at høre mere efter fredagens møde. 
 

 
6. Evaluering af foreningens digitale platforme: 

 
a. www.la10.dk  

 
Den er nem at gå til, under møder ligger en dagsorden – den skal fjernes. 
Medlemsskolerne skal løbende opdateres. Vi skal opfordre medlemsskolerne til 
at give besked ved ændringer i ledelse mm. på skolerne. 
 

b. https://www.facebook.com/Landsforeningen-af-10-klasser-242162096200973/  
 
Der er aktivitet – men det kunne være bedre. Opfordre til at vi på 
bestyrelsesmøderne lige vender, om noget bør lægges ind på facebooksiden. 
 

7. Bordet rundt gensidig orientering:  
a. Regnskab v/ kassereren – det ser rigtig fornuftigt ud.  
b. Bestyrelsesmøder i CEFU d. 29.05.19 og 10.09.19 samt konferencen d. 22. maj 

– 29/5 i idrættens hus, formanden er afgående – forventer næstformand Lotte 
Büchert træder til efterfølgende. Vi overvejer om vi skal have 5 gratispladser 
mod de 10 nuværende. 10/9 – forskerværksted på Ålborg Universitet, det var 
rigtig godt. 25/11 konference – ny udsathed blandt unge. 

c. Workshops om håndtering af problematisk hashforbrug d. 9. og 23. okt. (bilag)  
d. Forum 100% generalforsamling d. 25.09. – Henning stiller op til bestyrelsen. 
e. Nyt fra medlemsskolerne – elevfremgår alle steder 
f. Høringsmateriale fra folkeskolens prøver – vi tager det til efterretning. 
g. DEA – studietur i Lund og Malmø (Edlab). Besøgte et gymnasium og Uni i Lund. 

Så blandt andet på læreruddannelsen. Der er lærermangel i Sverige – 60.000 
jobs besiddes af ”lærere” uden uddannelse. Få melder sig til læreruddannelsen 
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og ganske få gennemfører. Vi besøgte ”Frysehuset” – hvor tilbud til unge i 
vanskeligheder etableres.  

h.   Andet 
 

8. Eventuelt 
 
Næste møde er 7/11 – forventes afholdt i Viborg. 

 
Referent 

 
Charlotte Løkke 
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