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Referat af bestyrelsesmøde den 10. november 2015
Til stede:
Anne-Birgitte Rasmussen
Birgitte Simonsen
Else Erikstrup
Finn Arvid Olsson (formand)
Gitte Grønnebæk
Knud Illeris
Kurt Koudahl Petersen
Peter Schantz
Thomas Jørgensen
Vibeke Johnsen
Ulla Eriksen
Det blev ved mødets start besluttet at rykke næste bestyrelsesmøde og efterfølgende julefrokost til mandag den 11. januar. Møde starter kl. 12.00, julefrokost starter 13.30. (Efterfølgende
har næsten alle tilmeldt sig, vi mangler dog stadig to, der ikke kan komme.)
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19. august 2015
Referat godkendt. Rettelser blev foretaget, inden referatet blev lagt på hjemmeside.
2. Eksisterende og kommende aktiviteter
•

Evaluering af Kick-off konference om karaktergivningsprojekt
(Billeder og slides fra konferencen kan ses på vores hjemmeside www.forum100.dk.)
Der var kun positive tilbagemeldinger – vi kan godt tilrettelægge efter samme model næste
år.

•

Generalforsamling
Gitte Grønnebæk, GL, blev valgt ind i bestyrelsen, og Bjarne Juul Olsen, UU-center Kolding,
gik ud af bestyrelsen. Budget for 2016 blev vedtaget, og revisorrapport 2014 og mundtlig beretning blev fremlagt og godkendt.

•

Igangsætning af projekt om karaktergivning
Invitation til deltagelse i projekt er sendt ud, og hvis 30 skoler tilmelder sig, bliver prisen ca.
22.000,- pr. år i tre år. Det er svært at sætte en nøjagtig pris, når vi ikke kender antallet af
tilmeldte. Der skal muligvis større klarhed over, hvad der forventes af skolerne.

•

Hash som pædagogisk problem
- Status på ansøgning om satspuljemidler
Vi har fået bevilliget 3 mio. kroner af Sundhedsstyrelsen til fordeling over 2015, 2016 og
2017. Projektet løber fra 1. oktober 2015 til og med 31. december 2017. Der skal udarbejdes enkelte budgetjusteringer, og Søren Holm (projektleder) og Ulla Eriksen skulle til
møde med Sundhedsstyrelsen om dette ugen efter. Projektet er som bekendt blevet anderledes end forventet, da der i første omgang skal udarbejdes undervisningsmateriale,
som lærerne selv kan bruge. Til dette udviklingsarbejde er der brug for seks skoler inden
for de forskellige ungdomsuddannelser. Søren Holm kommer til julefrokost, hvor der kan
hilses på.
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•

Tilbud om oplæg på skolerne
Tilbud om oplæg ved pædagogiske dage på skolerne, tilpasset de lokale forhold, er et
løbende tilbud.

Lederkurser
- Status på og udbud af nye kurser på ”Ledelse i praksis”
Der er nyt hold i gang (hold 18 i eget regi, hold 28 hvis vi regner holdene med støtte fra
Undervisningsministeriet og Socialfonden med). Hold 19 udbydes nu med opstart i starten af februar 2016. Fremover arbejdes der muligvis med ideen om udvikling af nye kurser.

3. Oplæg om Uddannelsernes Råd v. Kurt Koudahl
Kurt’s udgangspunkt for oplæg er, at et faldende antal unge får uddannelse. Mængden af unge,
der ikke kommer i gang med noget overhovedet, er stigende. Dette lagt sammen med besparelser inden for uddannelserne kalder på debat, og Kurt ser Forum100% som dem, der muligvis
kan sparke debatten i gang, hvis der er interesse for det. Bestyrelsens drøftelse af oplægget var
(i stikordsform og tilfældig rækkefølge):
• Enighed om, at det er et godt oplæg og initiativ
• Hvordan kommer man i gang? Det kræver langsigtet tænkning
• Rundbordssamtaler med eksterne vil være fint
• Skal analyser blive til politisk arbejde?
• Hvor går snitfladen til "Rådet for Ungdomsuddannelser”? Rådet bliver ikke brugt, men består af to grupper: Den ene arbejder med overgange fra folkeskolen, den anden med sammenhænge mellem ungdomsuddannelserne
• Skal vi – ud over ”kendte” personer – finde mere ukendte gode virksomhedsledere?
Der nedsættes i første omgang en mindre arbejdsgruppe bestående af Kurt Koudahl, AnneBirgitte Rasmussen og Peter Schantz. Kurt er tovholder og ”skribent”.
4. Nyt fra sektorerne
Erhvervsuddannelserne
EUD fyrer for tiden rigtig mange mennesker fra stort set alle skoler, både på grund af adgangsbegrænsning og besparelser i øvrigt.
UU
Kombinationsuddannelserne er kompetencegivende uddannelse (faglært niveau) bygget op
efter den enkeltes særlige behov. Hensigten er at få alle med. Nogle skal eksempelvis have
uddannelsen uden den mere gængse form for undervisning. Der er få pladser på landsplan
(2.500), men pladserne er ikke fyldt op i København, fordi de unge er bange for at flytte sig fra
eksempelvis produktionsskolerne til en ungdomsuddannelse. Produktionsskolerne er meget
involverede i arbejdet med kombinationsuddannelserne. UU’erne har mere og mere samarbejde
med jobcentrene (beskæftigelsesreformen), bor ofte under samme tag og er næsten slået
sammen. Politisk ønskes der flere elever på EUD, men UU’erne skal fungere sektor- og institutionsuafhængige.
Ungdomsskolerne
Produktionsskolerne
Se under UU.
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Gymnasieuddannelserne
Afventer stadig politisk afklaring på adgangsbegrænsning. Forhandlingerne er gået i stå.
VUC’s andre uddannelser
5. Eventuelt
• Bestyrelsesmøde den 11. januar kl. 12.00-13.30 med efterfølgende julefrokost i Hillerød
• Ny mødeplan 2016 udsendt efter bestyrelsesmøde:
- Mandag den 4. april kl. 12.30-15.00: Bestyrelsesmøde i København
- Torsdag den 9. juni kl. 12.30-15.00: Bestyrelsesmøde (sted?)
- Torsdag den 18. august kl. 12.30-15.00: Muligt bestyrelsesmøde, hvis der kommer
forslag til generalforsamlingen
- Tirsdag den 27. september: Før frokost generalforsamling, efter frokost konference
Ulla Eriksen
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