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Referat
Bestyrelsesmøde, onsdag den 9. november 2016
Sted og tid: GL, Vesterbrogade 16, København, kl. 15.15-17.00
Deltagere:

Birger Hørning
Claus Niller Nielsen
Dorthe Jensen Lundqvist
Ejnar Bo Pedersen
Finn Arvid Olsson
Gitte Grønnemose Butler
Knud Illeris
Kurt Koudahl Petersen
Peter Schantz
Jørgen Lørvig Jensen
Søren Holm
Anne Mette Jensen, referent
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2. Valg af ny formand
3. Godkendelse af budget
4. Godkendelse af betinget samarbejdsaftale mellem Forum100% og Ungdomsskoleforeningen
5. Præsentation af ny sekretariatsleder
6. Aktiviteter i forbindelse med flytning af sekretariatet
7. Status på projekter
8. Nye projektideer
9. Eventuelt
1. Gennemgang af referat fra de seneste to bestyrelsesmøder samt generalforsamling
2016
Alle referater blev godkendt.
2. Valg af ny formand
Da Finn Arvid Olsson fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem, men ikke ønskede at genopstille som formand, forelå der en indstilling om Peter Schantz som ny formand, hvilket bestyrelsen godkendte.
Peter takkede for valget.
Dorthe Jensen Lundqvist fortsætter som foreningens næstformand.
3. Godkendelse af budget
Budgettet for 2017 hænger sammen, men der er tale om et skrabet budget, hvorfor det blandt
andet er meget vigtigt at gøre en indsats for at hverve nye medlemmer, og at såvel sekretariat
som bestyrelse lægger sig i selen for at få foreningen på omgangshøjde igen.
Der skal i 2017 ske en meget nøje opfølgning på økonomien, således at bestyrelsen på hvert
møde får en budgetopfølgning.
På forespørgsel om, hvor PAS- og Karaktergivningsprojektet er økonomisk, fik Søren til opgave
at følge op på PAS, mens Jørgen kontakter Arnt fra CEFU omkring Karaktergivning,
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En flytning af generalforsamlingen til foråret blev drøftet, men er ikke umiddelbart hensigtsmæssig. Men det blev besluttet, at bestyrelsen præsenteres for et foreløbigt regnskab 2016, så snart
dette er færdigt i februar/marts 2017.
Det blev endvidere besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes 7. februar 2017 om formiddagen i København. Tidspunkt og sted meddeles snarest.
4. Godkendelse af betinget samarbejdsaftale mellem Forum100% og Ungdomsskoleforeningen
Til dette punkt havde Ejnar udarbejdet et udkast til en betinget rammeaftale. Ejnar påpegede, at
aftalen var betinget af, at bestyrelsen for Ungdomsskoleforeningen kunne godkende den på bestyrelsesmøde 23. november 2016, men at det forventeligt kun var en formssag.
Bestyrelsen godkendte udkastet, således at samarbejdet kan starte op pr. 1. januar 2017.
5. Præsentation af ny sekretariatsleder
Der er nu udarbejdet en fratrædelsesaftale med Ulla Eriksen, således at al økonomisk mellemværende – løn, feriepenge – afvikles, inden Ulla går på pension pr. 1. april 2017.
Ejnar kunne derfor præsentere forslag til ny leder af foreningen – Jørgen Lørvig Jensen.
Jørgen er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i dansk, men har en lang karriere
bag sig i erhvervsuddannelsessystemet med stor erfaring i projektarbejde – også på internationalt plan.
Det er planen, at Jørgen, som er gået på pension, foreløbig arbejder 2-3 dage om ugen suppleret med Anne Mettes ansættelse 15 timer om ugen som sekretær.
Bestyrelsen godkendte modellen, og der vil nu blive udarbejdet en ansættelseskontrakt samt
funktionsbeskrivelse for Jørgen.
Jørgen foreslog, at der endvidere udarbejdes en forretningsorden, hvilket bestyrelsen tilsluttede
sig.
6. Aktiviteter i forbindelse med flytning af sekretariatet
Såfremt samarbejdsaftalen godkendes af begge parter, flyttes Forum-sekretariatets adresse til
Rugårdsvej 9B, 5000 Odense.
Jørgen og Anne Mette sørger i fællesskab for de praktiske og administrative ting i forbindelse
med flytningen af sekretariatet til Odense.
7. Status på projekter
PAS-projektet
Søren kunne berette, at projektet forløber planmæssigt, således at man nu næsten er ved at
være færdig med del 1.
På baggrund af tilbagemeldinger herfra vil der blive udarbejdet en tilpasset version 2, som løber
i en del af 2017 med en afslutningskonference i november 2017.
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Stofrådgivningen
Med støtte fra Trygfonden gennemfører Lænke-ambulatorierne et pilotprojekt målrettet unge
med et skadeligt forbrug af alkohol. Projektet gennemføres på to ungdomsuddannelser, hvor
unge med et skadeligt alkoholforbrug tilbydes rådgivning og mulighed for yderligere behandling.
Forum100% deltager som en del af følgegruppen til projektet, hvor samarbejdets fokus er at udvikle metoder til at identificere unge med skadeligt forbrug og udarbejde rekrutteringsstrategier
målrettet denne gruppe.
Karaktergivningsprojektet
Kører ligeledes planmæssigt i et samarbejde mellem Birgitte Simonsen samt Noemi Katznelson
og Arnt Louw fra CEFU. Projektet er planlagt til at løbe ud med en afslutningskonference ultimo
2017.
Uddannelsernes Råd
Ideen om etablering af Uddannelsernes Råd (UR) har været drøftet i bestyrelsen for Forum100%, og der er afholdt flere møder, hvor bestyrelsesmedlemmer og andre har drøftet
ideen. Herudover har der været afholdt flere mindre idemøder med interessenter.
Ideen om UR er blevet modtaget meget positivt.
UR arbejdsgruppen har på den baggrund udarbejdet en ansøgningsskabelon til nogle af de
store fonde.
Der søges om op til 2.335.000 kroner til konkretisering og forarbejdet med etableringen af Uddannelsernes Råd (UR). Gruppen søger A.P. Møller Fonden om 2.135.000 kroner, idet den ikke
giver støtte til fundraising.
I den sammenhæng har arbejdsgruppen spurgt de enkelte bestyrelsesmedlemmer, om gruppen
må skrive, at de støtter en konkretisering af UR-ideen. Samtidig har gruppen spurgt, om man vil
indgå i en referencegruppe til projektet, som skal drøfte konkretiseringen af projektet, oprettelsen af den almennyttige fond, sammensætningen af fondsbestyrelsen, oprettelsen af den selvejende UR-institution mv. Drøftelsen foregår elektronisk og på et par møder, og arbejdsgruppen
regner med, at konkretiseringen er på plads, og at fonden etableres medio 2017.
Gruppen håber på bestyrelsesmedlemmernes støtte til forprojektet og modtager med kyshånd
ros, kritik og forslag, som kan sendes pr. mail til Kurt.
8. Nye projektideer
Lederkurser
Et nyt hold 20 med opstart marts 2017 er undervejs.
Det blev drøftet, om der er aktiviteter i skolesystemet, der kunne generere nye eller opfølgende
kurser. Der var dog i bestyrelsen enighed om, at kursernes store styrke skal være det praksisnære.
Birger tager action.
Karrierelæring
Som en mulighed drøftede bestyrelsen Karrierelæring, som er det nye begreb i forbindelse med
vejledning, valg af uddannelse og arbejdsliv.
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Hvor vejledning tidligere var en proces op mod et valg, er dannelsesbegrebet blevet en større
del af processen.
Karriere i den forbindelse er ikke nødvendigvis en stigning i ansvar og stillingsbetegnelse med
vejen op til og gennem arbejdslivet.
Pt. er Karrierelæringsbegrebet sat i forbindelse med gymnasieuddannelserne, da det i reformen
er beskrevet som en aktivitet i undervisningen, men i UU-vejledningen vinder begrebet og ikke
mindst tankemåden også indpas, hvor der fokuseres på de unges valgkompetencer.
Begreber og kompetencer som at opdage, ordne, fokusere og forstå er centrale i karrierelæring.
Forskning
Knud påpegede vigtigheden af, at der til stadighed forskes i uddannelse, og at det nok ville
være en god ide at få forskere tilknyttet bestyrelsen – eksempelvis Noemi Katznelson eller andre dygtige uddannelsesforskere fra CEFU.
Ejnar kunne supplere med, at Ungdomsskoleforeningen har påbegyndt et samarbejde med
CEFU, som producerer mange interessante ting. Forskningsresultaterne anvendes imidlertid for
lidt, og det er væsentligt, at resultaterne i højere grad kommer ud at virke i praksis på skolerne.
Styrkelse af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne bakkede op om ideen med at forsøge at få forskere ind i bestyrelsen.
En yderligere styrkelse vil være at få mindst en stor erhvervsskole mere med i foreningen.
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