FORUMlOO%
Bestyrelsesmøde i Forum100% fredag den 9. maj 2014

Til stede:
Finn Arvid Olsson, Køge Handelsskole (formand)
Dorthe Jensen Lundquist, VUC Roskilde (næstformand)
Knud Illeris, Simonsen og Illeris
Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium
Claus Niller Nielsen, Roskilde Katedralskole
Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns Åbne Gymnasium
Else Erikstrup, Roskilde Gymnasium
Peter Schantz, UU København
Birgitte Simonsen, Simonsen og Illeris
Birger Hørning, HANSENBERG
Per Skovgaard Andersen, VUC’s bestyrelsesforening
Vibeke Johnsen, Erhvervsskolen Nordsjælland
Ulla Eriksen, Forum100%

1. Godkendelse af referat fra den 7. februar 2014
Referat godkendt.
2. Eksisterende og kommende aktiviteter
Hash som pædagogisk problem
Projektet er afsluttet med en rapport og en åben konference med et meget stort deltagerantal.
Der var under konferencen og har siden da været meget stor opmærksomhed omkring
projektet hos pressen og hos andre dele af omverdenen. Konferencen indeholdt oplæg om
rapporten samt paneldebat med paneldeltagere fra alle de skoleformer, der har deltaget i
projektet: erhvervsskoler, gymnasier, VUC’er og produktionsskoler, og styrken i projektet
har klart været den tværsektorielle deltagelse, italesættelse af problemerne og skolernes
meget store hjælp med viden via interviews. Ved konferencen blev den trykte udgave af
rapporten uddelt, ligesom de deltagende skoler har modtaget denne, og ellers er rapporten
frit tilgængelig som PDF på www.forum100.dk. Birgitte Simonsen er inviteret til møde i
Folketingets Retsudvalg om rapporten.
Der er kontakt med en person, der har flere års erfaring med at arbejde med den gruppe af
unge, der på mange måder stadig fungerer, men som er i stor fare for at falde fra
uddannelserne og på andre måder miste muligheder i tilværelsen pga. forbrug af hash. Han
er meget klar i mælet omkring legalisering/ikke-legalisering af hash. Han kunne være en
mulig samarbejdspartner for at komme videre derfra, hvor Forum100%’s projekt stoppede,
nemlig ved synliggørelsen og italesættelse af problemet. Han arbejder med beredskabsplaner
for uddannelsesinstitutioner og andre, der arbejder med unge. Der er flere, eksempelvis U-
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turn, der også har fat i disse problemstillinger. Roskilde Kommune bliver nævnt som
eksempel på en kommune, der har arbejdet en del med problemerne, og her er også
ekspertise, der kunne trækkes på.
Bestyrelsen er enige om, at Forum100% skal fastholde fokus på de læringsmæssige
konsekvenser af hash-forbrug.
Det blev besluttet at forsøge at lade seminarer og en konference med mere konkret sigte
være en fortsættelse af projektet.
Projekt ”Ledelse i praksis”
Seminarrækken er fortsat en meget stor succes hos ledere på ungdomsuddannelserne. Der er
sket en kraftig stigning i antallet af tilmeldte til kurserne de seneste år. Der startes nyt hold
igen i november 2014. Info om dette kursus ligger på www.forum100.dk Der er et fint
samarbejde om kurserne med Gymnasieskolernes Rektorforening, VUC og Danske
Erhvervsskoler – Lederne.
Projekt OK13 for ledere
Der har været afholdt 2 seminarer af 3 dages varighed om pædagogisk ledelse og de nye
overenskomster på ungdomsuddannelserne. Det ene seminar var med deltagere fra alle
uddannelsesområder. Det andet seminar blev afholdt på en enkelt skole, der havde valgt at
købe alle deltagerpladserne. Der har været afholdt møde med Undervisningsministeriet for
at undersøge muligheder for støtte til kurserne, men ministeriet har valgt en anden løsning.
Begge seminarer har fået meget positiv feed-back. Det har været drøftet, om der er basis for
seminarer i efteråret om implementering af overenskomsten, men det vurderes, at der er
rigtig mange i forvejen, der går ind med udbud af kurser omkring dette.
Ledelse og skole-it-strategi
Der er forslag til tværsektorielle udbud af seminarer om ledelse og skole-it-strategi. Alle
skoler har en masse udstyr stående, men der er oftest ingen samlede strategier for den
pædagogiske anvendelse af teknologien. Et fokuspunkt vil være ledelsesstrategi ift autonomi
i undervisningen. Kursusledere er erfaren direktør fra erhvervsskoleverdenen og en rektor
fra et gymnasium. Der vil være prisforskel på deltagergebyr for medlemmer og ikkemedlemmer af Forum100%. Der var stor opbakning til forslaget fra bestyrelsen. (Invitation
til deltagelse med program er efterfølgende sendt til alle skoler og medlemmer af
Forum100%).
Kampagne for nye medlemmer til foreningen
Der er udarbejdet nyt materiale om foreningen, bl.a. ny folder. Materialet er sammen med
eksempler på foreningens projekter, forskningsresultater og udgivelser sammen med breve
sendt til alle skoler med ungdomsuddannelser samt andre relevante
organisationer/institutioner. Hensigten har været synliggørelse af foreningens aktiviteter og
”bedrifter”. Der er kommet nye medlemmer og medlemslisten opdateres så vidt muligt
løbende på foreningens hjemmeside. Udsendelsen af materiale skete samtidig med at der var
stor medieopmærksomhed om ”Hash som pædagogisk problem”, og der er ofte
medlemstilgang i forbindelse med synliggørelse af foreningens aktiviteter. Det blev
besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer får tilsendt nogle foldere i papirudgave til uddeling,
hvor man kommer rundt
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Projekt om reform af erhvervsuddannelserne og konsekvenser for andre
ungdomsuddannelser
Der er ikke økonomisk mulighed for at igangsætte projektet på nuværende tidspunkt.
Muligvis er der for længe til reformens indførelse i 2015, og følgelovgivning mangler, men
da der har været interesse for projektet, vil vi forsøge at sætte projektet i gang i løbet af
foråret, med de tilpasninger, der så vil kræves på dette tidspunkt.
UU og reformen af erhvervsuddannelserne (EUD)
Der blev redegjort for vejledningsreformen i forbindelse med reform af EUD. I stikordsform
ser det således ud:
- Efter reformen bliver UU’s opgave at vejlede de unge i grundskolerne, som er ikke
uddannelsesparate.
- Efter reformen bliver det ikke muligt at vejlede individuelt til unge, som er
uddannelsesparate. Disse skal primært modtage kollektiv vejledning, samt benytte
digitale løsninger (UG.dk og E-vejledning)
- Introduktion skal omfatte EUD og EUX
- Det er grundskolen, der giver karakterer som grundlag for adgang til
ungdomsuddannelserne. I Kbh. forventes det, at 30-35% vil ligge under det gennemsnit,
der kræves for at komme på EUD. Der satses samtidig på kvalitetsløft i folkeskolen
- Man anslår at 80% vil kunne optages direkte på de valgte uddannelser. Disse elever får
kun kollektiv vejledning
- Vejledning vil foregå på informationsmøder/klassebasis, samtidig med, at eleverne skal
udfordres på deres valg
- Der forventes en besparelse på 250 mill.
- Den kombinerede ungdomsuddannelse vil kunne optage 2.500 elever på landsplan
UU Danmark har haft møde med undervisningsministeren og spurgt ind til det
problem, der kan ligge i, at der ønskes elevtilgang ved erhvervsskolerne samtidig med at den
individuelle vejledning sløjfes for de elever, der er ”afklarede”. Der kan endvidere blive en
stor restgruppe. Der er ønske om en grundig analyse på landsplan.
Revisionsrapport og årsrapport
Revisionsrapport og årsrapport for 2013 blev underskrevet af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer
Plan for afvikling af generalforsamling (GF) 2014 samt drøftelse af tema for særskilt
konference
Der er generalforsamling i Forum100% den 24. september. Mødet afholdes kl. 10.00 -12.00,
og Roskilde Katedralskole stiller sig til rådighed for afholdelse af mødet. Der er
udarbejdet tidsplan for dead-lines mv. op til generalforsamlingen og medlemmerne vil
løbende modtage mails med orientering. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i 2014 og der er
i følge vedtægterne derudover endnu to pladser ledige. Charlotte Poulsen ønsker ikke
genvalg, øvrige nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Efter generalforsamling
konstituerer den nye bestyrelse sig med formand og næstformand.
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Tidligere er der afholdt generalforsamling i kombination med årsmøde – vi ændrer nu
praksis og afholder generalforsamling for sig og en åben konference for sig lidt hen
på efteråret.
3. Temadebat
- Ideer til kommende aktiviteter/projekter
Der var ikke tid til yderligere debat, og punktet blev udskudt. Dog nåede et par enkelte
forslag i al hast at komme på bordet uden debat. Forslagene var:
- Projekt om kontanthjælpsreformen og uddannelsesparathed
- Projekt om ”dagligdagen” på en skole: hvordan arbejdes der konkret ? Hvor lang er
en skoledag ? Hvornår laves der lektier ? Osv.
4. Kommende møder
 Bestyrelsesmøder:
- Den 19. august 2014
 Generalforsamling den 24. september 2014 med konstituering af nyvalgt bestyrelse.
Herefter mødeplan for ny bestyrelse
 Herudover møder og seminarer i de enkelte projekter for projekternes deltagere
5. Evt.
Intet
Ulla Eriksen
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