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Bestyrelsesmøde i Forum100% den 18. marts 2015
Deltagere
Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns åbne Gymnasium
Birger Hørning, Hansenberg
Birgitte Simonsen, Simonsen og Illeris
Claus Niller Nielsen, Roskilde Katedralskole (mødeleder)
Else Erikstrup, Roskilde Gymnasium
Kurt Koudahl Petersen, Gymnasieskolernes Lærerforening
Per Skovgaard Andersen, VUC Bestyrelsesforeningen
Peter Schantz, UU København
Vibeke Johnsen, Erhvervsskolen Nordsjælland
Ulla Eriksen, Forum100%
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2014
Referat godkendt.
2. Revision og årsrapport 2014
Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende
3. Eksisterende og kommende aktiviteter
Karaktergivningsprojekt
Projektet startes op med forberedelse nu og igangsættes på skolerne til efteråret 2015 i samarbejde med Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. Der er siden sidste bestyrelsesmøde kommet flere kommentarer til projektet (i tilfældig rækkefølge):
 Der har været afholdt SIP-kurser (personaleudvikling i praksis) for en del skoler, og der er
inspiration at hente. Jens Dolin har holdt gode oplæg om evaluering.
 Der er uddelt uddannelsespris til gymnasium i Haderslev, der har gennemført forsøg med
skolegang uden karaktergivning og med resultater, der har løftet eleverne.
 Projektet skal have fokus på motivation og læring.
 Projektet skal handle om anvendelse og betydningen af karakterer i forhold til læring. Nuværende måde at anvende karakterer på kan ofte gå imod læring frem for at støtte den.
 Vi bilder os ind på skolerne, at vi kan give karakterer, men kan vi det?
 EVA vil foretage undersøgelser, der omhandler lærernes brug af karaktergivning. Herunder
hvordan vi kan få et sikkert kommunikationssystem.
 Undervisning/læring/karaktergivning skal være sammenhængende.
 Karakterer skal bruges til at fortælle eleven, hvor han/hun står, og hvor han/hun skal hen.
Flere delmål: Nu er du (eleven) her, om 2 måneder skal du (eleven) være der. Karakterer
skal bruges som læringsinstrument. Karakteren skal bruges som ressource.
 Organisatorisk er der ønske om følgegruppe.
 Der er ikke ønsker på mødet om specifikke resultater omkring den enkelte uddannelsesinstitution.
Hash som pædagogisk problem
 Projektet fortsætter med tilbud om lokale/regionale seminarer, og der har været afholdt seminarer som programlagt.
 Projektet fortsætter med andre tilbud til skolerne.
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(Efterfølgende bestyrelsesmøde er der holdt møde med oplægsholdere, og der vil fremover
blive tilbudt mere fleksible seminarer, hvor der tages højde for den enkelte institutions/regions udfordringer. Også seminarer af kortere varighed vil kunne arrangeres.)
Fortsættelse af projektet med støtte fra satspuljen. Det trækker desværre ud med, at
Sundhedsministeriet melder procedure ud for deres satspuljeansøgninger. Vi har alt samarbejde med universiteterne og forskere klar, og projektbeskrivelse er der arbejdet videre
med. Det kan være lidt vanskeligt at holde sammen på et stort beredskab, når tingene tager
så lang tid.

Deltagelse i følgegruppe til Stofrådgivningens Trygfondsprojekt om unge og alkohol
Forum100% har afholdt møde med Stofrådgivningen i København og har efterfølgende fået en
henvendelse fra rådgivningen med ønske om samarbejde om projekt vedrørende unge og alkohol. Samarbejdet indebærer i første omgang deltagelse i følgegruppe til projekt ansøgt hos
Trygfonden samt hjælp til at finde skoler til samarbejde.
Ledelse i praksis
Kurserne er fortsat meget søgte, og kursusleder kan melde tilbage, at der er ved at komme en
anden type ledere, der er meget personaleorienterede. De ser deres kolleger meget tydeligt. De
unge nye kræfter er meget ledelsesorienterede.
Ledelse og skole-it-strategi
Første hold Ledelse og skole-it-strategi er afsluttet, og det gik godt og spændende, men har
også lært undervisere og kursusledere noget til næste hold. Først og fremmest er kursisterne
fra starten af ikke ret konkrete, og det skal der tages hensyn til ved opstart af næste hold. Vi forsøger med et hold 2 i november/december 2015.
Ledelse og økonomi
Det har ikke været muligt at få egnede erhvervsskoleledere til udvikling af kurset, Men der arbejdes videre på det.
Indsatsområder fra seneste bestyrelsesmøde: Overgange og motivation
Motivation bliver en del af karaktergivningsprojektet. Det anbefales, at vi eventuelt anvender
Dorthe Aagård som oplægsholder ved arrangementer. Hun har en ”overraskende” holdning i
sine seneste foredrag, der går på, at det ved manglende motivation hos eleverne er læreren,
der har et problem.
4. Nyt fra sektorerne
 UU: Det skal vurderes i 8. klasse, om en elev er uddannelsesparat efter den nye lov, og forudsætningerne var, at 20 % skulle have vejledning hos UU på grund af manglende uddannelsesparathed. Eleven vurderes fagligt/socialt/personligt. Hvis eleven ikke er uddannelsesparat, skal skolen sammen med UU sætte ind med tiltag. Nu er der kommet tal for uddannelsesparathed. De er særdeles varierede, og for Københavns kommune viser det sig at
være 38%, der skal have hjælp fra skolen og UU. Det optager selvfølgelig kommunen meget
aktuelt.
 STX: Der er en stigning i søgning på 1,3 % på landsplan.
 HTX: EUX kannibaliserer HTX i nogle områder. I andre områder er der stor fremgang i søgningen til HTX.
 EUD: Hvor går de elever hen, der ikke kommer ind på eller falder fra grundforløbet på EUD?
Der er på landsplan kun ca. 1.200 pladser på kombineret ungdomsuddannelse. Et andet
meget stort problem er, at alle de teoretiske fag efter reformen ligger på grundforløbet. Der
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forventes derfor et stort frafald. Det er et oplagt tema for Forum100%. Restgruppen vil med
stor sandsynlighed være voksende.
5. Eventuelt
 Der er sket en omorganisering af undervisningsministeriet, og det blev drøftet, hvordan skolernes ressourcer skal anvendes. Det er ifølge mødet ikke særligt klart, hvor meget rådgivning fra ministeriets side kommer til at fylde i forhold til tilsyn.
 Kommende møder
o Bestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 12.30-15.00
o Generalforsamling for medlemmer af Forum100% før frokost den 24. september i København (Københavns Tekniske Skole)
o Åben kick off-konference for karaktergivningsprojekt eftermiddag den 24. september
samme sted som generalforsamlingen

Ulla Eriksen
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