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Bestyrelsesmøde i Forum100% tirsdag den 9. april 2013
REFERAT
Deltagere:
Finn Arvid Olsson
Else Erikstrup
Kurt Trangbæk
Birgitte Vedersø
Kurt Koudahl
Peter Schantz
Knud Illeris
Birgitte Simonsen
Thomas Jørgensen
Birger Hørning
Charlotte Poulsen
Ulla Eriksen
1. Godkendelse af referat fra den 5. november 2012
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst
- Naturvidenskabsprojekt, herunder seminar i december 2012
Ifølge notat fra Lars Ulriksen kører projektet som planlagt med mindre justeringer
undervejs. Lærerne på de tilmeldte skoler arbejder meget aktivt med projektet.
Der er seminar for projektdeltagere den 27. maj 2013, og den afsluttende konference, som vil være en åben konference, bliver den 7. november 2013.
-

Projekt Køn og læring, herunder konference, rapport, pixiudgave og presse
Projektet er afsluttet med velbesøgt konference i januar. Rapporten med projektets forskningsresultater ligger på Forum100%’s hjemmeside og trykt pixi-udgave
er sendt rundt til alle skoler, projektdeltagere, ministerier m.v. Trykning og udsendelse af pixi-udgaver af forskningsresultaterne er en del af konceptet for udbredelse af resultaterne, da disse kortfattede opsummeringer af projektresultater
bliver læst. Pixi-udgaven kan købes hos Erhvervsskolernes Forlag.

-

Projekt Faglighed, pædagogik og hashmisbrug i ungdomsuddannelserne
Birgitte Simonsen har været rundt hos de tilmeldte skoler, og der er tydeligvis et
meget stort problem med forbrug af hash på alle ungdomsuddannelserne. Det
kan være svært for projektdeltagerne at tale om. Det blev drøftet, hvorledes projektet skal forholde sig til, at Københavns kommune muligvis legaliserer hash inden for den nærmeste tid. Det kan blive vanskeligt for de unge at se, hvad der så
er forkert ved at bruge hash. Projektet, som det er nu, er et pilotprojekt, og Forum100% vil skrive til Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ligestillingsministeriet og på opfordring til Justitsministeriet. Vægten i projektet er lagt
på de læringsmæssige konsekvenser af forbrug af hash, og ministerierne vil blive
spurgt, om de er interesserede i at deltage i det videre arbejde.
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-

Projekt Ledelse i praksis
Seminarerne går rigtig godt, der er stor interesse for deltagelse. Næste hold, der
starter i begyndelsen af juni, er næsten fyldt op. Der er initiativ i gang fra Køge
Handelsskole om lederkurser, der kan føre til diplom. Spørgsmålet er, om det
kan samarbejdes. De kursusledere og udviklere, der var til stede ved mødet, var
enige om, at en af styrkerne ved Ledelse i praksis er den manglende eksamen,
da dette giver mulighed for, at kurserne kan være praksisnære, og at de ikke skal
følge bekendtgørelser.

-

Projekt Ledelse Ny Nordisk Skole
Projektet løber af stablen med tur til norske skoler og seminarer på båden 21.
april 2013. Projektet administreres fra Borupgaard Gymnasium og Gladsaxe
Gymnasium, og der er endnu få ledige pladser.

-

It-projekt
Der er sendt oplæg fra Kurt Koudahl til de andre deltagere i gruppen, men måske
er der for travlt rundt omkring. Kurt Koudahl påtager sig opgaven med at få lavet
en oversigt over, hvad der foregår, da et af problemerne ved it er, at der bliver
arbejdet med det på mange universiteter, men at ingenting koordineres. Bestyrelsen var enig i, at det er et alt for vigtigt område at forsømme for Forum100%.

-

Vejledningscenter Hillerød
Der er kontakt til Hillerød Kommune vedrørende deres sammenlægning af UU og
jobcenter, og der afholdes møde i midten af maj måned. Ideen skulle være at
starte med følgeforskning her og så brede projektet ud til alle de skoler, der ønsker at være med. Projektet er på et meget indledende stadium. Det vil i sådan et
projekt eventuelt blive muligt at komme tættere på den gruppe af unge, der er
helt uden for det formelle uddannelsessystem.

3. Temadrøftelse
Se særskilt notat. Det blev besluttet at fortsætte debatten den 13. maj 2013 og
på det møde nedsætte en gruppe, der kan skrive oplæg til bestyrelsesmøde.
4. Kommende møder
- Kommende møder er:
Mandag den 13. maj kl. 12.00-15.00 i København: Bestyrelsesmøde nr. 2
Torsdag den 22. august kl. 10.00-13.00 i København: Bestyrelsesmøde nr. 3
Mandag den 30. september kl. 10.00-16.00 i Middelfart: Generalforsamling +
årsmøde (Tema: Ledelse) + konstituering af valgt bestyrelse
Torsdag den 7. november kl. 10.00-15.30 i Middelfart: Afsluttende konference
for Naturvidenskabsprojektet
5. Eventuelt
Ulla Eriksen
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