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1. Valg af dirigent
Per Skovgaard Andersen blev valgt og kunne konstatere generalforsamlingens lovlige indkaldelse.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
Skriftlig beretning
I dette andet leveår for Forum100% har foreningen fortsat sit virke i henhold til formålet med medlemsfremgang og iværksættelse af forskning inden for ungdomsuddannelserne.
Det økonomiske fundament består hovedsageligt af
 Kontingent fra medlemmerne
 Projekttilskud fra offentlige myndigheder
 Projektindbetalinger fra uddannelsesinstitutioner, som medvirker i konkrete projekter
Igennem foreningsåret 2011-2012 har Forum100% haft nedenstående aktiviteter:
 Ligestillingsministeriet bevilligede tilskud til projektet Køn og læring med fokus på overgangene
til de videregående uddannelser. Denne del af projektet blev færdiggjort i september 2011. Der
har været afholdt seminar for de tilmeldte skoler, og rapporten er sendt ud til alle skoler. Desuden ligger den på hjemmesiden www.foruml00.dk
 Kommissorium og formalia omkring etablering af en Forum100% Tænketank er på plads, men
det har været vanskeligt at finde tid og fundament til at deltage i aktuelle debatter. Det bedste
udgangspunkt for tænketanken vil fremover være de resultater, vi begynder at få fra vores
forskningsprojekter. Her får vi dokumentationen, og herfra kan der arbejdes med holdninger til
uddannelsesmæssige problemer.
 Møder er afholdt med Roskilde Kommune, Danske Regioner, Hovedstadsregionen, Topsøe,
mv. om projektsamarbejder. Forum100% har endvidere deltaget i regionalt møde for alle uddannelsesinstitutioner i Hillerød-området.
 DR Nord har i flere omgange haft Forum100% som tema. Keld Skovsgaard, Peter Schantz,
Birgitte Simonsen og Ulla Eriksen har stået til rådighed for radioen.
 I projekt Køn og læring er der blevet afholdt et velbesøgt seminar september 2011, hvor første
del af projektet blev fremlagt af forskerne samtidig med, at rapport blev udsendt. Denne del
handler om overgangene fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser, til arbejdsmarkedet eller til ingen af delene. Rapportens resultater havde megen opmærksomhed
fra pressen, og DR havde interviews med forskerne i flere radioaviser om formiddagen. Samtidig havde både Politiken og Berlingske ønske om at bringe historien. Den var lovet til Berlingske via kontakt formidlet gennem Ligestillingsministeriet. Projektets anden del er i fuld gang, og
den kvantitative undersøgelse er færdiggjort. Resultaterne blev præsenteret på seminar, der
samtidig var medlemsmøde for Forum100%, den 17. april i DGI-byen. Projektet er nu i gang
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med den kvalitative del af undersøgelsen. Der afholdes åben afsluttende konference i januar
2013.
Der arbejdes på en ny model for kontingent til Forum100% med et grundbeløb for alle medlemmer og en differentiering af kontingentet efter skolestørrelse. Fordelen ved at være medlem
vil være større økonomiske fordele i projekter og ved konferencer i forhold til ikke medlemmer.
Forslag om ændring drøftes på næste generalforsamling.
Der blev afholdt velbesøgt konference den 27. januar. Tema var praksis i ungdomsuddannelserne. Ministeren for børn og undervisning, Christine Antorini, deltog med oplæg om planerne
for fremtidens uddannelser.
Der er bevilliget 400.000 kroner til Naturvidenskabsprojekt for gymnasieafdelingen i Ministeriet
for børn og undervisning, og flere skoler er tilmeldt på nuværende tidspunkt. Projektet har som
omdrejningspunkt at udvikle arbejdsformer, der øger de unges interesse for naturvidenskab,
herunder undersøgelse af, hvorfor interessen for naturvidenskab daler i gymnasieårene. Projektet indeholder en stor del læreruddannelse i tæt samarbejde med forskerteamet. Projektets
målgruppe er stx og htx. Projektet igangsættes i efteråret 2012. Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, bliver forskningsleder af projektet, og Forum100%
står for den organisatoriske ledelse.
Der planlægges et projekt om Faglighed, pædagogik og hashmisbrug i ungdomsuddannelserne. Alle ungdomsuddannelser har et problem - synligt eller usynligt - med unge, der ryger for
meget hash. Forum100% ønsker at sætte et tværgående pilotprojekt i gang om problemerne.
Projektet vil blive meget elastisk (stort eller lille) alt efter, hvor mange skoler der ønsker at deltage, og der satses på overkommelighed økonomisk og arbejdstidsmæssigt for skolerne.
Projekt Ledelse i praksis har afløb af de sidste ministerielt finansierede kurser i 2012, og der er
sideløbende i foråret 2012 igangsat det første kursus med fuld egenfinansiering. Det var ikke
vanskeligt at få deltagere, og der er allerede deltagere til et nyt hold fra oktober 2012. Projektet
foregår i samarbejde med Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler - Lederne. Ministeriet
har finansieret udgivelse af en bog, hvor kursuslederne har både teoretiske og praktiske overvejelser. Bogen er udsendt til alle skoler.
Projekt It og læring er et projekt, der tidligere er blevet besluttet i bestyrelsen. Der er formuleret
en kortfattet skitse til projekt, som bestyrelsen synes er et godt udgangspunkt. Skitsen er i første omgang sendt til Aalborg Universitet, og det er meningen, at andre universiteter af faglig relevans skal inddrages.
Valg til bestyrelsen på generalforsamling den 13. september 2012. Ifølge de nuværende vedtægter skal medlemmerne have mulighed for at opstille inden 1. maj, og de skal i den anledning kende til den nuværende bestyrelses ønsker. Der er i vedtægterne formuleret bestemmelse om, at halvdelen af bestyrelsen skal på valg hvert andet år.
Der har igennem de to år, foreningen snart har eksisteret, været betalt moms på alle ydelser.
Der arbejdes på, at foreningen bliver momsregistreret, således at momsen kan løftes af mange
ydelser. Dette kan betyde en væsentlig forbedring af økonomien. Foreningens medlemmer har
derfor modtaget et brev om ændringerne. Disse får ingen betydning rent økonomisk for medlemmerne.
Foreningens administration flyttes fra Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød til Erhvervsskolernes Forlag i Odense pr. 1. april 2012. Forlaget har i forvejen administrationen for flere foreninger og har erfaringer og kompetencer inden for området momsregistrerede virksomheder.
Sekretariatet fortsætter indtil videre med at bo til leje i Hillerød.
I forbindelse med ændringerne i foreningens tilknytning til Erhvervsskolen Nordsjælland ønskes
foreningens medarbejder(e) ansat direkte i foreningen. Ændringen får ingen betydning rent
økonomisk for Forum100%, idet alle udgifter til løn og lokaler i forvejen betales af foreningen.
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Forum100%’s forventninger til foreningsåret 1. april 2012-31. marts 2013
Foreningen forventer aktiviteter i 2012-13 på samme niveau som i det foregående år. Vi har fortsat
gode relationer til ministerierne, og institutionerne forventes at deltage aktivt i de planlagte projekter. I det kommende år justeres foreningens vedtægter og kontingentstruktur.
Forum100% internt
Moms og kontingent
Der har igennem de to år, foreningen snart har eksisteret, været betalt moms på alle ydelser. Foreningen bliver nu momsregistreret, således at momsen kan løftes af mange ydelser. Dette kan
betyde en væsentlig forbedring af økonomien. Ændringerne får ingen betydning økonomisk for
medlemmerne.
Administration
Foreningens administration flyttes fra Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød til Erhvervsskolernes
Forlag i Odense pr. 1. april 2012. Forlaget har i forvejen administrationen for flere foreninger og har
erfaringer og kompetencer inden for området momsregistrerede virksomheder.
Lokaler
Sekretariatet fortsætter med at bo til leje i Hillerød.
Ansættelse
I forbindelse med ændringerne i foreningens tilknytning til Erhvervsskolen Nordsjælland, er foreningens medarbejder(e) ansat af foreningen. Ændringen får ingen betydning økonomisk for Forum100%, idet alle udgifter til løn og lokaler i forvejen betales af foreningen.
Kontingent
Der vil blive arbejdet på en ny model for kontingentfastsættelse til Forum100%, hvor der er et
grundbeløb for alle medlemmer, men en differentiering af størrelsen på kontingentet efter skolestørrelse. Der bliver tre grupper af skolestørrelser. Fordelen ved at være medlem skal være større
økonomiske fordele i projekter og ved konferencer i forhold til ikke medlemmer. Forslag om ændring drøftes på næste generalforsamling.
Bestyrelsen
Ifølge vedtægterne vælges det halve af bestyrelsen på generalforsamlingen i september 2012.
Vedtægter
Der kommer forslag til ændring af vedtægterne til generalforsamlingen i 2012. Ændringerne har til
formål at justere således, at de passer bedre med den praksis, foreningen har.
Forum100% Tænketank
Det bedste udgangspunkt for tænketank vil fremover være de resultater, vi begynder at få fra vores
forskningsprojekter. Her får vi dokumentationen, og herfra kan der arbejdes med holdninger til de
uddannelsesmæssige problemer, vi ser i samfundet og for den enkelte. Udgangspunktet er og bør
fortsat være eleverne.
Eksterne samarbejder
Der holdes fortsat øje med mulighederne for samarbejde med forskellige fonde.
Der arbejdes på at udvide samarbejdet med andre ministerier end Ministeriet for børn og undervisning og Ligestillingsministeriet. Der vil blive taget kontakt til Beskæftigelsesministeriet og andre.
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Der vil fortsat være samarbejde med DR og andre, der ønsker at bringe udsendelser mv. om Forum100%.
Igangværende og planlagte projekter
Projekt Køn og læring
Projektets anden del er i fuld gang, og den kvantitative undersøgelse er færdiggjort. Projektet er nu
i gang med den kvalitative del af undersøgelsen. Der afholdes åben afsluttende konference i januar 2013. Der vil fra Forum100%'s side blive arbejdet på at skabe økonomi for fortsat deltagelse i
projektet fra januar 2013.
Naturvidenskabsprojekt
Der er bevilliget 400.000 kroner fra Gymnasieafdelingen i Ministeriet for børn og undervisning til
projektet, og flere skoler er tilmeldt på nuværende tidspunkt. Projektet har som omdrejningspunkt
at udvikle arbejdsformer, der øger de unges interesse for naturvidenskab, herunder undersøgelse
af, hvorfor interessen for naturvidenskab daler i gymnasieårene. Projektet indeholder en stor del
læreruddannelse i tæt samarbejde med forskerteamet. Projektets målgruppe er stx og htx. Projektet igangsættes i efteråret 2012 og løber ind i hele år 2013. Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, leverer forskningsteam til projektet, og Forum100% står for den organisatoriske ledelse.
Projekt faglighed, pædagogik og hashmisbrug i ungdomsuddannelserne
Alle ungdomsuddannelser har et problem - synligt eller usynligt - med unge, der ryger for meget
hash. Forum100% ønsker at sætte et tværgående pilotprojekt i gang om problemerne. Projektet vil
blive meget elastisk (stort eller lille) alt efter, hvor mange skoler der ønsker at deltage, og der satses på overkommelighed økonomisk og arbejdstidsmæssigt for skolerne.
Projekt Ledelse i praksis
Projektet har afløb af de sidste ministerielt finansierede kurser i 2012, og der er sideløbende i foråret 2012 igangsat det første kursus med fuld egenfinansiering. Det var ikke vanskeligt at få deltagere, og der er allerede deltagere til nyt hold fra oktober 2012. Projektet foregår i samarbejde med
Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler - lederne.
Projekt It og læring
It og læring skal være et indsatsområde på tværs af uddannelserne. Aalborg Universitet og ITuniversitetet vil blive inddraget.
Mundtlig beretning
I sin mundtlige beretning kunne formanden gøre følgende status i forhold til den skriftlige beretning:
 Der har været afholdt et vellykket opstartsmøde i juni 2012 for de skoler, der er tilmeldt projektet om naturvidenskab.
 Projektet Køn og læring færdiggør rapport i november 2012, og samtidig får skolerne de lovede tal på interviews foretaget på egne skoler.
 Der er sendt invitationer til alle skoler med ungdomsuddannelser til at deltage i projekt om faglighed og hashmisbrug. Frist for tilmelding er 1. oktober 2012 og projektet startes op sidst i
november 2012.
 Ledelse i praksis har overvældende tilslutning, og næste hold er fyldt op, mens det næste
hold igen med opstart i januar 2013 er ved at være det.
 Der har været arbejdet med ny kontingentmodel og vedtægtesændringer for foreningen.
 Der har været arbejdet med overflytning af administrationen til Erhvervsskolernes Forlag i
Odense.
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Der har været arbejdet med at få foreningen momsregistreret. I den anledning var det nødvendigt at få alle skoler inddraget ”baglæns”, og dette er ved at være på plads.
Der har på bestyrelsesmøde være brainstorm om fremtidige temaer for foreningen:
- Der kan gås i dybden med nogle af ledertemaerne
- Klasserumsledelse
- Inddragelse af forældre i ungdomsuddannelserne
- Overgangsproblematikker
Temaerne kan organiseres som foredragsrække eller projekter.

Formanden påpegede endvidere, at det var den første ”rigtige” generalforsamling efter foreningens
stiftelse.
Det kan konstateres, at medlemmerne strømmer til, og at foreningen overalt møder positiv opbakning med åbne og velvillige personer.
Det er bestyrelsens opfattelse, at kernen i denne opbakning er, at foreningen går på tværs af alle
ungdomsuddannelser. Alle skal have en chance for et meningsfyldt liv, og derfor er det vigtigt at
favne alle – også dem, der klarer sig godt.
Fra salen blev en række emner bragt på bane:
 Nødvendigheden af et større samarbejde mellem de forskellige ungdomsuddannelsessystemer. Det er for svært for de unge mennesker at skifte fra et system til et andet.
 De unges sabbatår efter ungdomsuddannelsen
o Er det vigtigt
o Længde (1 år eller flere)
o Hvad bruges pausen til – rejse, arbejde, supplerende fag for højere karakterer
 Måden, der gives karakterer på – hvilken betydning har det
Formanden konkluderede, at der ligger en opgave for bestyrelsen i at samle op og fastholde elementer af debatten i projekter, som Forum100% tager sig af.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Bestyrelsens forelæggelse af regnskab for det forløbne år og budget for det indeværende regnskabsår samt for 2013 til godkendelse
Regnskab
Under sin gennemgang påpegede formanden, at omkostningerne i regnskabsåret 2010-2012 var
lavere end fremover, da mange af udgifterne blev dækket af diverse institutioner. Men hele administrationen er nu lagt over til Erhvervsskolernes Forlag, hvor det kører tilfredsstillende.
Regnskabet udviser en positiv egenkapital på mere end 60.000 kroner og er godkendt af revisionen uden bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Budgetter
Formanden redegjorde under sin gennemgang for ændringen af regnskabsåret, så det fremover
følger kalenderåret.
Endvidere gjorde han opmærksom på, at det kun er det, der vedrører selve foreningen Forum100%, der er med i budgettet. Resten ligger i separate projektregnskaber.
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Et ønske fra salen var, at budgettet fremover ledsages af en aktivitetsoversigt, hvilket formanden
lovede.
Generalforsamlingen godkendte herefter budgetterne.
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
A. Forslag til ny kontingentmodel for Forum100%
Hensigten med en ny kontingentmodel i Forum100% er at forsøge at tage højde for de forskelle i
forudsætninger for at betale kontingent, der er hos foreningens medlemmer.
Der er stor forskel i størrelse og dermed også omsætning på foreningens medlemsinstitutioner.
Der foreslås en differentieret kontingentmodel, hvor medlemmerne betaler varieret efter det totale
antal årselever, hvor det findes, og institutioner/organisationer uden årselever er vurderet efter
blandt andet antallet af medarbejdere.
Kontingentet er, som det kan ses af skemaet, inddelt i grupper. Der vil ikke blive justeret i kontingentets størrelse, med mindre man overgår til en anden ”gruppe”.
Samtidig er hensigten, at kontingentet skal blive mere og mere bærende for foreningens økonomi,
således at foreningen konsolideres og stabiliseres.
Kontingentmodellen tager hensyn til forskellen i institutionsstørrelser, og samtidig er hensigten, at
kontingentet ikke må blive så stort, at det kræver en tungere beslutning på medlemsinstitutionerne.
Fra salen blev det foreslået at udarbejde en model med et lavere grundbeløb, som er end for alle,
suppleret med betaling efter antallet af årselever.
På forslag fra dirigenten blev det fremlagte kontingentforslag vedtaget med et opdrag til bestyrelsen om at se på den foreslåede model til næste generalforsamling. Det giver samtidig foreningens
medlemmer mulighed for at indsende alternative forslag.
Det fremsendte forslag blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
B. Forslag til ændring af vedtægter for foreningen Forum100%
De vedtægter, foreningen har arbejdet efter, blev vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, inden en egentlig drift af foreningen var i gang.
Det har været naturligt op til denne generalforsamling at kigge på foreningens praksis i relation til
vedtægterne, og det er der kommet forslag til mindre ændringer ud af. Forslagene til ændringerne
kan konkret ses som tilføjet/ændret/slettet med rød skrift.
I hovedsagen er det små justeringer tilpasset foreningens øvrige aktiviteter. Eksempelvis er regnskabsåret foreslået ændret således, at det nu er i overensstemmelse med kalenderåret. Endvidere
er der ændret på deadlines, der viste sig ikke at passe til ”årets gang” i foreningen. Endelig er der
foretaget præciseringer enkelte steder.
Fra salen blev der efterlyst en præcisering af, hvem der kan blive medlem af foreningen. Er der
tale om enkeltpersoner eller institutioner? Som konsekvens heraf forekommer det ligeledes uklart,
om de, der er valgbare til bestyrelsen, er personer, der er udpeget af og/eller ansat hos medlemmer af foreningen.
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De fremlagte vedtægter blev godkendt af generalforsamlingen med bestyrelsens løfte om at foretage en præcisering af ovenstående til næste generalforsamling.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Generalforsamlingen godkendte antallet af bestyrelsesmedlemmer – 16 personer – i det fremlagte
forslag.
Generalforsamlingen godkendte endvidere det fremlagte forslag til medlemmer af bestyrelsen.
6. Eventuelt
Der forelå intet til dette punkt, hvorefter dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Referent:
Anne Mette Jensen

Dato:

____________________
Per Skovgaard Andersen
Dirigent
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