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Referat af bestyrelsesmøde 11. januar 2016
Deltagere
Birgitte Simonsen
Dorthe Jensen Lundquist (næstformand)
Else Erikstrup
Finn Arvid Olsson (formand)
Henrik Nevers
Keld Skovsgaard
Knud Illeris
Kurt Koudahl Petersen
Per Skovgaard Andersen
Peter Schantz
Thomas Jørgensen
Vibeke Johnsen
Ulla Eriksen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2015
Referat godkendt. Proceduren vedrørende referater blev drøftet, og det blev besluttet, at referater godkendes over nettet, inden de lægges på hjemmesiden umiddelbart efter mødet. På det
efterfølgende bestyrelsesmøde vil der være et punkt på, der hedder opfølgning på sidste bestyrelsesmøde.
2. Eksisterende og kommende aktiviteter
• Dato for tilmelding til karaktergivningsprojektet er udskudt til den 29. januar 2016, og der er
sat fast pris på deltagelse i projektet. Projektet vil så blive igangsat og gennemført ud fra det
budget og det antal tilmeldinger, der er i projektet. Der er fremsendt ny invitation til deltagelse. Bestyrelsen ønsker genfremsendelse af invitationen og vil arbejde på at få flere med i
projektet. Vi er tydeligvis rendt ind i barske nedskæringer og bekymringer for økonomien på
skolerne.
• Der kan være behov for nye initiativer i forhold til lederkurser.
3. Oplæg om Uddannelsernes Råd v/Kurt Koudahl og gruppe
(Kurt Koudahl, Peter Schantz og Anne-Birgitte Rasmussen)
Kurt Koudahl fremlagde mundtligt gruppens foreløbige overvejelser. Der vil komme skriftligt oplæg fra gruppen. Oplæg og bestyrelsens drøftelser refereres i stikordsform:
Dansk uddannelsespolitik trænger til perspektiv. Spørgsmål til eksterne repræsentanter ved
møde med bestyrelsen for Forum100% kan være:
• Hvad er de grundlæggende udfordringer for den aktuelle uddannelsespolitik?
• Hvorledes udformes fremtidige reformer, så vi får bedre uddannelse til alle?
• Er der behov for en uafhængig organisation, hvis formål er den helhedsorienterede analyse
på baggrund af antagelser om fremtidigt behov for viden og kunnen?
Møder med eksterne repræsentanter har som formål at få bud på de grundlæggende udfordringer og drøfte initiativer, der kunne tages. Der var forslag om repræsentanter fra forskellige virksomheder, fra debattørverdenen og fra universiteterne til deltagelse i møder efter de to kommende bestyrelsesmøder den 4. april og den 9. juni. Efterfølgende skal der finde et større tredje
møde sted. Bestyrelsesmøderne kunne være kl. 12.00-14.00 og møder med eksterne kunne så
lægges kl. 14.00-16.00.
Den efterfølgende debat i bestyrelsen var:
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Vi trænger til debatten, men der er en risiko for forplumring. Vi skal være meget fokuserede
Vi skal måske have KL og Regionerne på banen?
De rigtige spørgsmål skal formuleres. Hvad med den tredjedel, der ikke kommer videre?
Ask Agger bliver foreslået som ekstern repræsentant.
Hvad med gruppen af unge, der ligger lidt under middel? (gymnasiet?, red.)
o Region Hovedstaden er i gang med initiativer vedrørende denne gruppe.
Der skal være konkrete underspørgsmål med spidsformuleringer til de inviterede. Ellers bliver det for bredt.
Der er stillet de samme spørgsmål i samfundsdebatten og politisk om uddannelse i de seneste 30 år. Der skal skabes debat om sammenhængene og de fundamentale udfordringer.
I Danmark er der reformer konstant (erhvervsuddannelserne?, red.). I Schweitz, hvor erhvervsuddannelserne fungerer, har de ikke ændret meget i 50 år.
Der mangler opfølgning på reformerne. Det bliver til symbolreformer.
Det er en fordel, at alle skoler i dag er nødt til at forholde sig til omverdenen og ikke kører
som for 50 år siden.
Tidligere havde man inden for erhvervsuddannelserne forsøgsskoler og fagkonsulenter på
forsøgs- og udviklingsarbejde, inden der blev gennemført reformer.
I gymnasiernes uddannelser er der meget forsøgs- og udviklingsarbejde i den lille skala,
men der mangler opsamling på arbejdet, der kan bruges af alle. Hvad er de væsentligste
mål?
Multietnicitet bør inddrages i arbejdet

Vi hører nærmere fra udvalget inden næste møde. De eksterne repræsentanter vil blive kontaktet inden da, og der lægges en plan.
4. Projekt PAS v/ gæst og projektleder Søren Holm
Søren Holm fremlagde sin projektplan – se vedhæftede. Drøftelsen i bestyrelsen var (i stikordsform og tilfældig rækkefølge):
• Vi mangler måske noget om årsagerne til det pres, de unge føler, og som får dem til at tage
rusmidler.
• Problemet med hash er også medicinsk. Stoffet er afhængighedsskabende.
• Kan man lave en kategorisering af bagvedliggende årsager til skadeligt forbrug af hash,
såsom skilsmisse, dødsfald, mv.?
• Hash er fælleskabsskabende og danner kultur.
• Undervisningsforløb skal være med til at sætte ord på i fællesskaber. Der indgår rigtig mange elementer, når der skal tales om forbrug af hash.
• Misbrugere søger andre misbrugere. Mange har røget med forældrene, nogle er ligefrem
som børn blevet sendt af sted til Christiania for at købe hash.
• Der skal oplysning til om, at de faktisk kan tage skade af hash.
• Projektet skal på ingen måde uddanne lærerne til behandlere. Eleverne skal sendes videre
til professionelle, hvis der spottes et misbrug, der kræver behandling
5. Eventuelt
Intet.
Ulla Eriksen
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