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Forum100% arbejder for,
at alle unge kan få den
uddannelse, der matcher deres
evner og forventninger til gavn
for den enkelte og samfundet.
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Forum100%

Forum100% er et tværsektorielt og uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne.

Idegrundlag for Forum100%

Udgangspunkt for foreningen er, at det er et meget stort og alvorligt problem for samfundet
og for den enkelte, at mange unge ikke får uddannelse, eller at de bliver marginaliserede
på anden vis. Kvaliteten – det faglige og det pædagogiske indhold i uddannelserne – bør
komme i første række.

Formål for Forum100%

Navnet Forum100% signalerer, signalerer, at vi naturligvis må sigte efter at komme op på
100 % unge, der får uddannelse og bliver en del af samfundet – 95 % er ikke nok. Ingen
unge skal i princippet og på forhånd efterlades uden mulighed for uddannelse, men det er
muligt, at nogle unge skal tage uddannelse i andre rytmer, rammer og rækkefølger end det
store flertal. 100 % betyder også, at alle unge, der ønsker ungdomsuddannelse, er en del af
et samlet forskningsfelt for foreningen.
En bedre dokumentation af indholdet i ungdomsuddannelserne skal danne et bedre beslutningsgrundlag for etablering af nye uddannelser eller udvikling af de eksisterende.

Aktører i Forum100%

I Forum100% deltager forskellige aktører inden for ungdomsuddannelserne samt forskere med viden om læring, unge og uddannelse. Foreningen sætter forskning og debat i
gang på tværs af de enkelte uddannelsesområder. Ungdomsuddannelserne har behov for
faglig og pædagogisk uafhængig og kvalificeret dokumentation.
Foreningens idegrundlag bygger på, at der er brug for et tæt samarbejde og udveksling af
viden mellem forskningen, de forskellige typer af uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Det er formuleret som en fælles vision for dette forum, at deltagerne ser bort fra
egne institutions- og organisationsinteresser. Visionen er, at der tales om pædagogisk og
fagligt indhold i uddannelserne på tværs ud fra en balance mellem samfundets behov og
de unges interesser og forståelsesformer.

Aktiviteter i Forum100%

Foreningen har arbejdet og arbejder fortsat med forskningsprojekter/udviklingsprojekter
inden for eksempelvis:
• Tværsektorielt projekt om drenges og pigers forskellige læringsformer inden for ungdomsuddannelserne, i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (afsluttet)
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•
•
•
•
•

Tværsektorielt projekt om unge og naturvidenskab på de gymnasiale uddannelser, i samarbejde
med Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet (afsluttet)
Hash som pædagogisk/fagligt problem, med støtte fra Sundhedsstyrelsen
Tværsektorielle lederseminarer, hvor der arbejdes med ledelse og praksis
Projekt om karaktergivning på ungdomsuddannelserne med Noemi Katznelson, leder af Center
for Ungdomsforskning som forskningsleder
Ledelse og IT-strategi

Desuden er der afholdt adskillige kurser, konferencer og seminarer, eksempelvis:
• Køn og Læring på ungdomsuddannelserne
• Praktik i ungdomsuddannelserne
• Ledelse på ungdomsuddannelserne
• Hash som pædagogisk problem. Hvad kan der gøres? Hvem har ansvar for hvad?
• Karaktergivning på ungdomsuddannelserne
• Læring i ungdomsuddannelserne
• Dannelse og læring i ungdomsuddannelserne
• Ledelse i praksis

Der vil løbende blive afholdt konferencer og seminarer om de projekter, foreningen har i
gang.

Foreningen udgiver altid mindre publikationer som en del af de enkelte projekter. Publikationerne har som målgruppe de ledere og lærere, der arbejder med tingene til dagligt,
og de gøres så anvendelsesorienterede som muligt. Publikationerne findes på foreningens
hjemmeside i pdf-format.

Projekterne finansieres mellem skolerne, ministerierne, og hvem vi ellers kan skaffe relevante midler fra. Fordelen for skolerne er, at når der er mange sammen om forskning inden
for et felt, kan udbyttet blive væsentligt større for alle i forhold til den enkeltes indsats.
Desuden bliver det muligt også at foretage tværsektoriel forskning.

Kontingent

Kontingentet skal være bærende for foreningens økonomi.

Kontingentet er inddelt i grupper, og medlemmerne betaler varieret kontingent efter det
totale antal årselever, hvor det findes. Institutioner/organisationer uden årselever vurderes efter blandt andet antallet af medarbejdere.

Medlemskab af Forum100%

Enkeltpersoner og institutioner kan blive medlemmer af Forum100%. Medlemskab betyder
indflydelse på foreningens beslutninger og praksis. Medlemskab betyder endvidere økonomiske fordele ved deltagelse i foreningens konferencer, projekter og øvrige aktiviteter.
Kontakt sekretariatet!
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