FORUMlOO%
Referat af
Bestyrelsesmøde torsdag den 9. november 2017
Sted:
Tid:

Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde
Kl. 12.30–15.30.

Tilstede: Dorthe Jensen Lundqvist, Keld Skovsgård, Henrik Nevers, Thomas Stilling, Gitte Grønnemose
Butler, Kurt Koudahl, Karin Bøhrk, Kim Brynaa, Jørgen Lørvig Jensen og Cathrine Thomas (ref.)
Afbud: Knud Illeris, Ejnar Bo Pedersen, Finn Arvid Olsson, Per Skovgaard Andersen, Troels Brandt og
Camilla Hutters.
Dagsorden
1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer (oversigt vedhæftes)
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og bestyrelsesmødet den 26. september 2017 (se
hjemmesiden)
3. Budget/forcast 2017 (vedhæftet)
4. Udkast til mødeplan for 2018 (vedhæftet)
-

Hvor skal møderne afholdes?

5. Ledelse i praksis
- Udvalg til rådgivning og vejledning
- Ny besætning af undervisere
- Beskrivelse af indhold til hold 21 og frem
6. Evaluering af konference den 26. september Se hjemmesiden
7. Næste konference den 17. april 2018 om Unge og Sårbarhed
-oplægsholdere
8. Eksisterende projekter
9. Nye projekter
10. Strategiske overvejelser – hvorledes skal bestyrelsen prioritere Forum100%´s indsatsområder
det kommende år? (ex. medlemsrekruttering, profilering, politisk dagsorden, kurser, konferencer og forskning)
11. Meddelelser
12. Evt.
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1 Præsentation af bestyrelsens medlemmer
De tilstedeværende præsenterede sig. Bestyrelsen skal underskrive bekræftelse til banken.
2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og bestyrelsesmødet den 26. september
Referatet er godkendt. Referatet skal underskrives af dirigent og referent.
3 Budget/forcast 2017
Jørgen fremlagde budget og estimat, og det godkendes af bestyrelsen.
4 Udkast til mødeplan for 2018
Mødeplanen for det kommende år godkendtes af bestyrelsen. Opdateret mødeplan med sted og datoer
vedhæftes. Vi har lagt bestyrelsesmøderne forskellige steder i det kommende år.
5 Ledelse i praksis
- Udvalg til rådgivning og vejledning: vi har fået tilbagemelding fra Danske Erhvervsskoler-og
Gymnasier.
- Ny besætning af undervisere: Thomas Jørgensen, Eva Steensen, Gunna Funder Hansen, Jacob
Kjærgaard og Annalise Schmidt.
- Beskrivelse af indhold til hold 1 og frem
Bestyrelsen kom med forslag til kandidater fra erhvervsskoleområdet, som Jørgen vil handle videre på.
6 Evaluering af konference den 26. september Se hjemmesiden
Positiv respons på tiltag det seneste år. Godt rammesat og veltilrettelagt. God ånd og gode oplægsholdere.
Fokus på det tværinstitutionelle og være obs. på at tema, målgruppe og tidspunkt matcher, så det er muligt
for flest muligt at deltage.
Relevant at rammesætte konferencer, så det bliver interessant for mange at deltage – fx inddrage ministeriet for at fremlægge retninger og perspektiver.
7 Næste konference den 17. april 2018 om Unge og Sårbarhed
Forslag til oplægsholdere fra bestyrelsen: Lisbeth Pedersen, forskningschef fra SFI/VIVE eller CeFu.
Trivsel i ungdomsuddannelserne som tværsektionelt tema –
Egmont Fonden - udsatte og sårbare unge som fokusområde
Udvalg til konferencen: Gitte
Keld foreslår at udvide overskriften for konferencen ift. fx FGU. Dorthe pointerer, at der ikke kan sættes
lighed mellem FGU og Unge og Sårbarhed. Evt. kunne man få en oplægsholder til at påpege dette.
Evt. tilrettelægge med workshop
8 Eksisterende projekter
Afslutningskonference for PAS-projektet. 15/11-17.
Der er 110 tilmeldte.
Økonomien kører efter planen. Rapporten er i trykken og bliver klar til konferencen.
Se hjemmesiden om referat fra konferencen Der er også lavet en separat hjemmeside om Pas-projektet.
Der udbydes 4 kursustyper til spredning og implementering af undervisningsmetoder via Forum 100%.
Karaktergivningsprojekt:
Konference i marts 2018. Karin deltager i udvalg. Keld tilbyder også bistand i sin pædagogiske afdeling.
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9 Nye projekter
Karrierelæring i ungdomsuddannelser: (sammen med VIA)
Uddannelsesvejledning, som er under forandring kan evt. fungere i samspil med karrierevejledning og
varetages af Forum 100%. Et neutralt forum for vejledning. Det kan være et konfliktfyldt område at bevæge sig ind i.
Ensomhedsprojektet:
Se tidligere referat og fremlæggelse af Gert Jessen. Jørgen skal mødes med Anni Matthisen, ordfører fra
Venstre, d. 30. november. Et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen bedes deltage.
Nye ideer:
Hvad skal ungdomsuddannelserne kunne om x antal år/fremtiden
”Styrker i tværinstitutionelle indsatser mht. på at sikre at flere unge vælger og gennemfører ungdomsuddannelser”. Problematik, at der bruges midler på reformer, fusioner, omstruktureringer mv.
Forslag – Kim:
Digital etik / digital mobning – problematik i det digitale element ved at digital mobning sker i det skjulte
– derudover er der også noget der peger på at det er kønsopdelt.
Manglende begrebsafklaring.
Et fremtidigt tema for konference kan være digitalisering.
Socialt entreprenørskab
Undersøge forskelle i køn og udbytte af læring – pege på handlingsperspektiver
10 Strategiske overvejelser – hvorledes skal bestyrelsen prioritere Forum100%´s indsatsområder
det kommende år? (ex. medlemsrekruttering, profilering, politisk dagsorden, kurser, konferencer og
forskning)
Jørgen indledte punktet ved at gennemgå præsentationen fra generalforsamlingen om, hvilke emner vi arbejder med nu og hvilke emner vi skal følge op på og arbejde på fremover.
Thomas fulgte op på dette og fremførte: Forum 100 % skal være tydeligere: fx pressemeddelelser og mere
offensiv i den politiske debat. Gerne en frontfigur, som kan repræsentere Forum 100% og det tværinstitutionelle fokus. Tale med én stemme. Være mere synlig i debatter.
Bestyrelsesmedlemmer kunne skrive lidt om sig selv, om det de brænder for, og hvorfor de er med i Forums bestyrelse. Bestyrelsen kan fx udarbejde prioriterede indsatsområder.
Kurt foreslog, at vi drøfter, hvad unge skal vide og kunne for at klare sig selv om 5-10 år? Hvordan indretter vi ungdomsuddannelserne, så alle hjælpes på vej jf. Forum100%´s målsætning. Metoden til en konstruktiv fremtidsdrøftelse kan være, at vi først beskriver, hvad vi er bedst til og at vi formulerer antagelser
om, hvad unge skal kunne og viden. For at understøtte en fremtidsdrøftelse kan en proceskonsulent være
nyttig. Kurt og Jørgen konkretiserer og fremlægger forslag på næste bestyrelsesmøde.
11 Meddelelser
Ingen meddelelser
12 Evt.
Thomas trækker sig af personlige årsager som formand for Forum 100%.
Der bliver peget på som Christian Thorsen, Rockwool Fonden, som har fastholdelse i uddannelse som fokus. Der kan evt. etableres et samarbejde.
3

FORUMlOO%
Forslag til formand for Forum 100%:
- Per B Christensen
- Lars Ulriksen, professor på København universitet
- Dion Rüssebæk Hansen, SDU
- Finn Wiedemann, SDU
- Stine Vang Elias, direktør DEA
- Ulla Højmark Jensen, UC Absalon
- gerne en fra forskning / ungdomsforskning
- ikke en politisk forankret
Bestyrelsesmedlemmerne går i tænkeboks og melder tilbage med relevante kandidater.
Konstitueret formand indtil ny formand er valgt: Keld Skovsgård

20.11.2017/
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