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Bestyrelsesmøde i Forum100% den 8. december 2014
Til stede:
Finn Arvid Olsson, Køge Handelsskole (formand)
Claus Niller Nielsen, Roskilde Katedralskole
Kurt Koudahl, GL
Peter Schantz, UU København
Troels Brandt, Ringsted Produktionsskole
Birgitte Simonsen, Simonsen og Illeris
Else Erikstrup, bestyrelsen for Roskilde Gymnasium
Knud Illeris, Simonsen og Illeris
Per Skovgaard Andersen, VUC’s bestyrelsesforening
Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium
Ulla Eriksen, Forum100%

Dagsorden:
1. Referat fra den 19. august 2014 af møde i tidligere bestyrelse fremlagt
2. Eksisterende og kommende aktiviteter
-

Hash som pædagogisk problem


Fortsættelse af projektet med tilbud om lokale/regionale seminarer
Der er sendt mail ud til alle ungdomsuddannelser med tilbud om og program for
temadag om forebyggelse af hash. I den forbindelse har Birgitte Simonsen inddraget Christopher Schmitz som oplægsholder, da han har praktiske erfaringer
med at udvikle konkrete redskaber til forebyggelse af forbrug af hash på uddannelserne. Meningen er, at forskellige typer institutioner kan samles regionalt til
arrangementerne. Der er aftale med flere skoler på nuværende tidspunkt og tilbuddet er foreløbig uden dead-line.
Der blev orienteret om aktion mod hash i Roskilde, hvor politiet en morgen for
noget tid siden indkaldte alle ledere på ungdomsuddannelserne til møde for at
fortælle dem, at de nu iværksatte en stor fælles aktion, hvor ledernes telefoner
og mails ville blive overvåget. Efterfølgende blev afholdt en stor temadag for alle
ungdomsuddannelserne med gode oplæg. Et problem hos gymnasierne er, at
elever, der ryger ud af skolen, ikke fanges op. Der har også været aktion i Ringsted. Aktionen var initieret af de lokale ungdomsuddannelser og gik på forebyggelse og hjælp til unge, der havde erkendt, at de var i klemme. Således var der
tale om en åben proces og fokusering lokalt blandt institutionerne, med henblik
på at støtte elever, der kunne tilbydes hjælp. Omvendt var det institutionernes
mulighed for at forlange, at udsatte unge skulle modtage hjælp, idet disse elevers motivation for ungdomsuddannelse var negativt påvirket.
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Evt. fortsættelse af projektet med støtte fra Satspuljemidlerne
Der er udarbejdet skitse til projekt om tværsektoriel forebyggelse af hash i alle
ungdomsuddannelserne i samarbejde mellem Forum100%, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning. Skitsen blev udarbejdet i al hast, da Forum100% erfarede stor interesse for vores udgivelse ”Hash –
som pædagogisk problem” skrevet af Birgitte Simonsen blandt nogle af forligsparterne bag aftale om anvendelse af satspuljemidler de kommende år. Politisk
er fokus frafald i uddannelserne, der kan skyldes skadeligt forbrug af hash. Forligsaftalen indeholder nu en indsats, der ligger lige for i forhold til projektskitsen. Der arbejdes derfor videre i samarbejde med Syddansk Universitet og Aarhus Universitet om en udbygget projekt- og tidsplan. Det landsdækkende projekt lægger op til at søge om midler til uddannelse af lærere på skoler, der ønsker at være med, for at implementere nogle forebyggelsesforløb på ungdomsuddannelserne. Der vil blive udarbejdet statistik på hvorledes de i forvejen fastlagte undervisningsforløb virker.
Vi afventer nu udmelding fra Sundhedsministeriet om procedure for ansøgning
og har i mellemtiden løbende kontakt med ministeriet vedr. dette. I januar 2015
vil Forum100% udsende ”forvarsel” til alle skoler om mulighederne for deltagelse i projektet. Der er intet, der på nuværende tidspunkt er sikkert, og alt kan ske
i en ansøgningsprocedure, men vi tror, vi har gode chancer.
På bestyrelsesmøde blev det fastslået, at det er vigtigt at fastholde det pædagogiske aspekt i projektet – det sundhedsmæssige er der en del andre, der arbejder med i forvejen. Det blev drøftet om andet misbrug, eksempelvis alkohol,
skulle inddrages, men det blev besluttet at fastholde fokus på hash, da alkohol
også er et rimeligt velbelyst emne.



Orientering om møde med Stofrådgivningen i Kbh
Der har været afholdt møde mellem Forum100% og Stofrådgivningen i København (kommunen), på initiativ af Peter Schantz. Mødet blev afholdt for at lære
hinanden at kende og for at kunne bruge hinandens viden gensidigt fremover.
Det blev meget klart, at et evt. satspuljeprojekt bl.a. har til formål at forhindre
at den store gruppe af unge, der er søgende i forbindelse med hash-rygning, ikke ryger over i den gruppe, der har brug for decideret behandling i Stofrådgivningen og hos andre behandlere i landet.



Projekt ”Ledelse i praksis”
Kurserne har fortsat mange tilmeldinger, og et hold 17, der starter op i marts
2015, er næsten fyldt op. Der afholdes jævnlige møder mellem Forum100%,
Danske Gymnasier (tidligere Rektorforeningen) og Danske ErhvervsskolerLederne, hvor tilbagemeldinger om kurserne og evt. nye aktiviteter i samarbejde
drøftes. Der arbejdes nu på at udarbejde en årsplan, således at vi løbende ved,
hvornår de næste 2-3 hold kører, da det ser ud til at være en rimelig stabil aktivitet i Forum100%. Der afholdes koordinerende møder mellem underviserne,
hvor kurserne justeres og udvikles ud fra de evalueringer, kursisterne kommer
med.



Ledelse og IT-strategi
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Opstart af kurset er rykket til februar 2015 og fristen for tilmelding tilsvarende
rykket til 13. januar. Det er endnu muligt at få plads på kurset. Kurset har som
formål at få den pædagogiske dagsorden for IT på skolerne placeret højt. Udbud
af kurset foregår i samarbejde mellem Forum100%, Danske Gymnasieskoler og
Danske Erhvervsskoler – Lederne, og der satses på tværsektorielt udbytte som
på foreningens andre lederkurser.



Forslag om ny aktivitet: Økonomisk ledelse
Der er kommet forslag fra to ledere på to erhvervsskoler om kursus i økonomisk
ledelse i tilknytning til ”Ledelse i praksis”. Der vil igennem Forum100% blive tilknyttet en leder fra gymnasiesektoren til udvikling og undervisning. Formålet er
at give sektorernes pædagogiske ledere og ledelsesinteresserede uden økonomisk ledelse grundlag for at få økonomisk ledelse. Emner kan være finanslov,
eksternt regnskab, internt regnskab, økonomistyring og ressourcestyring.
Kommentarer på mødet var:
- Spændende emner, men der skal fokuseres skarpt på Forum100%’s formål: at
skabe viden om og udsyn til andre skoleformers økonomi hos deltagerne. Også
på lokalt plan.
- Der skal være fokus på formidlingsprocessen til øvrige medarbejdere
- Målgruppen skal være pædagogiske ledere, der får redskaber til økonomistyring
- Der skal udvikles en gruppe af ledere, der ikke enten forstår ingenting eller
fungerer som et regneark
- Der bør knyttes en underviser til, der har pædagogisk erfaring , helst med tilknytning til ”Ledelse i praksis”, således at de gode (og dårlige) erfaringer her
fra kan viderebringes, og således at Forum100%’s koncept fortsætter.



Projekt om karaktergivning
Siden sidste bestyrelsesmøde er der givet tilsagn om, at Center for Ungdomsforskning gerne vil deltage i projektet fra februar 2015, selvom Camilla Hutters,
der skulle ha’ været forskningsleder, har fået ny stilling i EVA og forlader CeFU.
Projektet har fokus på karaktergivning under uddannelsen: hvordan gives karakterer og hvilken indvirkning har karaktergivning på den pædagogiske proces
mellem elev og lærer.

3. Form for generalforsamling fremover
Der vil fremover blive taget stilling til fra gang til gang om der er relevante temaer, der kan afholdes konference om, i tilknytning til generalforsamling, eller om der skal afholdes ren generalforsamling. Begge modeller har været afprøvet med tilsyneladende meget tilfældige udsving i
deltagerantal. Der kommer næsten altid flest til arrangementer i København, selvom der er så
mange spændende skoler rundt om i landet, der kan besøges og som byder os velkomne. Dette
skyldes bl.a. placering af lufthavne og muligheder for flyrejser.
4. Temadebat
- Status og nyt fra sektorerne
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GYM: Der er politisk røre omkring grundforløbet på de gymnasiale uddannelser og der
er også forskellige holdninger til om grundforløb skal bevares i sin nuværende form eller
ej blandt lederne på gymnasieskolerne. På mødet var holdningen blandt gymnasierektorerne, at grundforløbet skal bevares – først og fremmest fordi 40% af de unge vælger
om efter grundforløbet. Der kører også en mere skjult debat, der handler om, hvorvidt
HF kun skal gi’ adgang til KVU/MVU-niveau (akademiuddannelser og mellemlange uddannelser) og ikke universitetsniveau. HF er en stor spiller for VUC.
UU: Ved overgangsordningerne vurderes kun uddannelsesparathed her og nu. Ifølge
undersøgelse foretaget af Mette Pless, CeFU, er det sådan at 0-20% ved, hvad de vil,
men kan ikke komme ind/gennemføre den ønskede uddannelse og 20-40% af de unge
kan påvirkes, men er ikke i stand til læringsmæssigt at modtage kollektiv vejledning. Der
er folketingsnak nu om, at mellemgruppen hænger i tovene og at overgangssituationen
bli’r kaotisk. Ikke en gang de ressourcestærke forældre vil kunne hjælpe. Den største politiske udfordring vi står med i dag er overgangene.
Produktionsskolerne: Kombineret Ungdomsuddannelse kan blive interessant. Troels
Brandt er blevet udpeget til Rådet for Ungdomsuddannelser og vil oplagt bruge viden fra
Forum100% og omvendt tilføre viden fra Rådet til foreningen.
Erhvervsskolerne: Især på det merkantile område vil reformen kunne mærkes hårdt, da
HG har fået helt anden placering.
VUC: Har for øjeblikket et stort problem med vidt forskellige elevgrupper, idet der i hver
klasse sidder topmotiverede elever sammen med elever, der er sparket ind i uddannelserne af kommunerne.
Generelt: Der er store motivationsproblemer både i grundskolen og i ungdomsuddannelserne. En stor del af eleverne ”gider ikke at være der”.
Temaer, der skal vægtes højt fremover er overgange og motivation. I karaktergivningsprojektet vil motivation komme til at være en del af projektet.
5. Kommende møder/arrangementer
 Bestyrelsesmøder: 18. marts 2015 kl. 12.30 – 15.00 i Kbh
9. juni 2015 kl. 12.30 – 15.00 i Kbh
 Herudover møder og seminarer i de enkelte projekter for projekternes deltagere

6. Evt.
Ulla Eriksen
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