
 

Landsforeningen af 10. Klasseskoler i Danmark,  
Xclass. 10. klasse-centret i Slagelse,  

Willemoesvej 2 b, 4200 Slagelse,  
tlf. 26236520, email: heras@slagelse.dk 

 

Bestyrelsen:  
Henning Rasmussen, Anja Ø. Jensen, Jes Lenhard Hansen, Jesper Bennetsen, Majbritt Svensson, 

Bo Vesterbye og Lis Boe-Hansen  

 

Samt suppeant: Gunver Moll   

 

Indkaldes hermed til møde onsdag d. 26. februar 2020 kl. 17.00 på 

Comwell Kongebrogaarden 

Kongebrovej 63, 5500 Middelfart 

Referat: 

  
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Den er godkendt 
 

2. Valg af ordstyrer 
Lis er ordstyrer 

 
3. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 05.02.2020 

Godkendt 
 

4. Generalforsamlingen og konferencen d. 27.02-28.02 2020 på Kongebrogaarden, 
Middelfart. 
Status på programindhold (Bilag: Opdateret program), tilmeldinger, aftaler og 
fordeling af arbejdsopgaver. 
 
59 deltagere, det er ny rekord ca. halvdelen af vores medlemsskoler deltager i 
generalforsamlingen, det er rigtigt godt. 
 
Torsdag: 
Præsentation af deltager på generalforsamlingen ved start – navn, stilling, skole og 
elevtal. Herefter gentages proceduren IKKE. 
 
Se det opdaterede program der er udsendt med denne dagsorden. 
 
Gennemgang af forløbet – bekræftelse af aftaler fra sidste referat. 
Pause inden punkt 5 + 6 – motivering op til pausen 
 
Som bestyrelse vil vi gerne motivere folk til at stille op, men vi foreslår ikke på 
generalforsamlingen at udvalgte personer stiller op. Vi tilstræber i videst muligt 
omfang, at enhver der på eget initiativ har lyst og mulighed for at stille op, frit kan 
gøre det. 
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Optælling af stemmer Bo, Jesper og Jes. 
 
Frokost – sang – konferenceprogrammet påbegyndes.  
 
Lars Kunov og Karina Meinicke laver hvert et oplæg om fremtidens 10. klasse, 
Henning og Lars fra Ungdomsskoleforeningen kommenterer – salen kommenterer 
derefter – processen ledes af Gunver, Anja fanger vigtige pointer op i referatet. 
 
Afrunding og opsamling v. Henning 

 
Fredag: 
 
Ingen ændringer i programmet – vi kører efter det. 
 
            

5. Bordet rundt gensidig orientering:  
a. Nyt fra medlemsskolerne-herunder elevtilmeldinger til 2020/21 

Generelt gennemløb af status på skolerne lige nu. 
 

b. Andet (Bilag: EVA og CEFU-rapporter, Rammeforsøg om udskolingslinje EUD 
8/9) 
Diverse mindre orienteringer. 

 
6. Eventuelt 

 
Referent 

 
Anja Ø. Jensen 
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