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Et udvalg under Forum100% fremlagde på generalforsamlingen den 15. september 2016 en række
nye ideer til projekter for den kommende periode, blandt andet:
• Tværgående udviklingsprojekt om elevernes uddannelses-, lærings- og studiemiljø i ungdomsuddannelserne
• Vejledningsmæssige problematikker, blandt andet i overgange mellem forskellige uddannelsessystemer
• Karrierelæring – hvad, hvorfor og hvordan?
• Udvidet forsøg med karakterfri klasser
Generalforsamlingen bakkede op om forslagene.
De to igangværende projekter, PAS – rusmiddelforebyggende undervisning og Karaktergivning,
gennemføres som planlagt, ligesom kurset Ledelse i praksis afvikles løbende med stort udbytte for
kursisterne.
Foreningens sekretariatsleder Ulla Eriksen har været sygemeldt nogle måneder og kommer desværre ikke tilbage. Derfor er der indgået en aftrædelsesaftale med Ulla.
Ejnar Bo Pedersen fra Ungdomsskoleforeningen tilbød allerede i august at undersøge mulighederne for, at Forum100% kunne få sekretariatssamarbejde med Ungdomsskoleforeningen i Odense.
Dette undersøgende arbejde ser nu ud til at bære frugt. En samarbejdsaftale mellem de to organisationer er godkendt på Forum100%s bestyrelsesmøde den 9. november og forventes godkendt
på Ungdomsskoleforeningens bestyrelsesmøde den 23. november.
Foreningen lejer sig ind hos Ungdomsskoleforeningen i Odense og har indgået en aftale med Jørgen Lørvig, som tidligere har været beskæftiget som uddannelseschef og skoleleder. Jørgen er
uddannet lærer samt cand.mag. i dansk og skal som opstart fungere som sekretariatsleder to dage
om ugen. Anne Mette Jensen forsætter med at yde administrativ bistand. Aftalen træder i kraft 1.
januar 2017, men de indledende manøvrer og overflytning af aktiver er i gang.
Økonomien er gennemgået tæt, og det ser stramt, men fornuftigt ud.
På bestyrelsesmøde 9. november 2016 blev undertegnede valgt til ny formand efter Finn Arvid
Olsson, som har været formand siden foreningens start i januar 2000. Finn Arvid forsætter i bestyrelsen. Dorthe Jensen Lundqvist blev genvalgt som næstformand.
Jeg er oprindeligt uddannet fra konservatoriet som musikpædagog og har efter en periode som
underviser, musiker og i forlagsbranchen været leder i undervisningsverdenen – først på en daghøjskole og dernæst en produktionsskole. De seneste tre år har jeg været centerchef for Ungdommens Uddannelsesvejledning i København.
Uddannelse og kompetenceløft har altid interesseret og optaget mig, og jeg har altid været særligt
optaget af, at ”vi skal have alle med” for at nå i mål.
Det er fundamentet i Forum100%, og det vil jeg gerne, sammen med medlemmer, bestyrelse og
andre, arbejde for at holde i fokus og styrke.
Vi ser dette som Forum100% version 2.
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Når man hylder princippet om, at hver for sig kan vi meget, men sammen kan vi alt, er mission og
vision for Forum100% en del af ens dna.
Gitte Grønnemose Butler har som erfaren projektmager tilbudt sin assistance i forbindelse med
arbejdet med nye projekter og indsatser, og vi præsenterer jer løbende for de aktiviteter, vi søsætter. Men vi er til enhver tid åbne over for ideer og forslag, så I er altid velkomne til at kontakte os.
Foreningen har stabile og trofaste medlemmer, men vi vil naturligvis gerne have flere. Derfor
iværksætter vi nu en hvervekampagne. Men vi vil også bede jer om at støtte op om foreningen
med dens vision og mission, så nogle af jeres kollegaer kan slutte sig til medlemsskaren.
For karaktergivningsprojektet er der midtvejskonference den 7. februar 2017 – mere herom senere. Og i november 2017 afsluttes PAS-projektet med en konference, som gerne skal virke som
igangsætter for andre aktiviteter rettet mod den tiltagende sammenblanding af uddannelse og rusmidler – herunder alkohol.
Kursusdesignere og undervisere på Ledelse i praksis vil tilrette kurset til de seneste reformer og
ændringer i uddannelsesverdenen, så vi også her er helt skarpe.
Vores hjemmeside genopstår snarest i ajourført version.
Med denne korte opdatering håber jeg, at I stadig finder Forum100%s eksistens og virke væsentlig
og vil forsætte jeres støtte.
Bestyrelsen vil gøre sit yderste for at føre foreningen videre og arbejde med et ungdomsuddannelsesmål på 100 %.
Med venlig hilsen
Peter Schantz
Centerchef
Ungdommens Uddannelsesvejledning
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