FORUMlOO%

Referat af
Bestyrelsesmøde tirsdag, den 7. februar 2017
Sted:
Tid:

UU-Centret, Korsgade 30, 2200 København N, Konferencelokale II
Kl. 10.00–11.30.

Tilstede: Gerda Mariager (Tech College Aalborg), Ejnar Bo Pedersen, Finn Arvid Olsson, Henrik
Nevers, Jørgen Lørvig, Per Skovgaard Andersen, Søren Holm (PAS) og Peter Schantz (ref.)
Afbud: Anne-Birgitte Rasmussen, Birgitte Simonsen, Dorthe Jensen Lundqvist, Else Erikstrup,
Gitte Grønnemose Butler, Birger Hørning, Claus Niller Nielsen, Knud Illeris, Kurt Koudahl Petersen, Troels Brandt.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. november 2016
2. Mødeplan for 2017
3. Budget/forcast 2017
4. Status på eksisterende og nye aktiviteter
- Karaktergivningsprojekt
- Pas- projektet
- Ledelse i praksis
- Evt. nye projekter
5. Konference i maj
6. Etablering af sekretariatet i Odense
7. Nye medlemmer
- Hvad har vi gjort?
- Hvad vil vi gøre?
8. Orientering om Uddannelsernes Råd
9. Orientering fra bestyrelsens medlemmer og sekretariatet
10. Evt.
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1 Referat
Referat fra bestyrelsesmøde 9/11 2016 blev endelig godkendt.
2 Mødeplan
Mødeplan for 2017 blev godkendt. Bestyrelsesmøderne (på nær mødet i forbindelse med generalforsamling 26/9 2017) afholdes hos GL, Vesterbrogade, Kbh.
3 Budget/forcast 2017
I forbindelse med ændringen af Anne Mette Jensens ansættelse, ændres posten under omkostninger, hvilket medfører en merudgift og et lille underskud.
Forum 100% har dog depositum til gode fra lejemål i Roskilde.
Der vil være løbende og stram budgetopfølgning.
Vi er alle bevidste om vigtigheden af at få flere medlemmer og få nogle gode nye projekter.
4 Status på eksisterende og nye aktiviteter
PAS er et Satspuljeprojekt under Socialministeriet.
Der har været gennemført aktiviteter (3 moduler) på 6 forskellige uddannelsessteder. Eleverne
er blevet interviewet før og efter i forhold til om indhold og metode giver mening for dem.
Eleverne tilbagemeldinger er indarbejdet i ”version 2”, som Søren p.t. arbejder med.
På næste bestyrelsesmøde 9/3 2017, kl. 12.30 kommer en opsamling af projektet.
Alle får adgang til det udviklede materiale via Forum 100%’s hjemmeside.
Aalborg Tech overvejer at gå med i projektet fra Version 2 (efter sommerferien 2017).
Der er ingen betaling for de deltagende institutioner.
Karaktergivningsprojektet handler om bedømmelsesformer og læringskulturer på ungdomsuddannelser.
Der er samme dag [7/2 2017] konference for de deltagende institutioner på AAU i Sydhavn, København.
Det er en højaktuelt emne med meget fokus på. Det rammer godt ind i aktuel uddannelsesdebat.
Ledelse i praksis
Hold 18 mangler et modul
Hold 19 er midtvejs
Hold 20 (start marts) har p.t. kun 6 tilmeldte
Det koster kr. 32.500,- for medlemmer af Forum 100% og 36.000,- for ikke-medlemmer, inklusiv forplejning.
Nye projekter
Jørgen har haft en møde med Gitte G.B. om kommende mulige projekter. Desuden kom der flere gode input fra de fremmødte:
- Karakterfrie klasser i gymnasierne.
- EUD-10, videre uddannelse
- Samarbejdsudfordringer mellem grundskole (kommuner) og uddannelsesinstitutioner
- Opfølgning på hvad der kommer fra Stefan Hermannudvalget.
- Sammenlægning af forskellige uddannelse
- 10. klasseområdet
Der ligger også en del i KL’s udspil ”godt på vej”, som kan følges, hvis det kommer videre efter
politisk behandling.
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Projekt om Karrierelæring, evt. koblet med det nye ”studievalgsportofolio”, som bliver en del af
gymnasiet efter den nye gymnasiereform. Rettet mod hvad det er og kan bruges til i praksis og
hvad det forventes at kunne.
5 Konference i maj
Næste konference, 17/5 2017, kl. 9.30-15.00 (15.30), afholdes på NEXT (tidl. Kts/CPHWEST),
Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C.
Peter har fået lokalet uden leje. Vi køber forplejning i deres kantine.
Det er tanken, at der skal inviteres bredt bl.a. også gennem VUC’s lederforening og Uddannelsesforbundet med håb om at skabe interesse for Forum 100% og skabe baggrund for/til at få nye
medlemmer.
Peter har skrevet til Undervisningsministeren og inviteret hende til at åbne med udgangspunkt i
hendes tanker om praktisk tilgang til uddannelsesparathedsvurdering og behov for at se mere
helhedsorienteret på de unges uddannelsesvalg. [Ministeren har desværre ikke mulighed for at
stille op, vi søger en anden politiker.]
På konferencen vil vi, ud over præsentation af nuværende projekter og interessante, relevante og
aktuelle oplæg invitere fremmødte til dialog om hvad Forum 100% skal fokusere på/arbejde
med i nærmeste fremtid.
6 Etablering af sekretariatet i Odense
Forum 100% er nu etableret i Ungdomsskoleforeningens sekretariat på Rugårdsvej i Odense.
Anne Mette og Jørgen indgår i det daglige i Rugårdsvej. Ungdomsskoleforeningens økonomichef
overtager økonomifunktion for Forum 100%.
Jørgen arbejder 2 dage om ugen i Ruggårdsgade for Forum 100%, men svarer telefonen alle
ugens dage.
Jørgen og Peter har fået etableret et godt samarbejde via mail, telefon og møder.
Ungdomsskoleforeningens sekretariat flytter 1/5 2017 til Odins Havnepark, Forum 100% flytter
med. På denne adresse er der andre kontorer og her vil der være mulighed for at leje møde- og
konferencelokaler.
7 Nye medlemmer
Ejnar Bo, Jørgen og Peter (Schantz) har haft et møde med Peter Amtrup, som gav flere gode
input i forhold til vigtige fokusområder på uddannelsesområdet.
Peter støtter op om foreningens idégrundlag og vil omtale Forum 100% relevante steder.
Peter (Schantz) har haft møde med Verner Rylander, hvor der blev drøftet organisatoriske og
indholdsmæssige udfordringer i forhold til at ”få alle med”.
Verner støtter også op om Forum 100% og vil gerne reklamere for arrangementer og aktiviteter
via VUC-lederne.
Jørgen besøger mulige kommende medlemsskoler og har en kontakt på Odense Universitet i
forhold til at få tilknyttet flere forskere til foreningen/bestyrelsen.
Ligeledes forsøger Jørgen via Keld Skovsgaard at etablere kontakt til direktøren fra NEXT (tidl.
Kts/CPHWEST) og Århus Tech, som begge tidligere har været medlemmer.
8 Orientering om Uddannelsernes Råd
Peter orienterede om arbejdet med Uddannelsernes Råd.
Der er ikke nyt i forhold til Kurt Koudahls mail 23/1 2017, hvor der også henvises til hjemmesiden u-r.dk.
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9 Orientering fra bestyrelsen og sekretariatet
Forum 100%’s hjemmeside er genåbnet.
Jørgen har fået kontakt til en nystartet Web-redaktør, som har rettet den til.
Der forstår dog stadig en del oprydningsarbejde og tilretning.
10 Evt.
Via kontakt til Stofrådgivningen, er Peter, som repræsentant for Forum 100%, tilknyttet et projekt ”AlkoTalk”, som er støttet af Trygfonden.
Aktiviteterne er overført til Novavi, men Henrik Rindum fra Stofrådgivningen er stadig tilknyttet.
Peter er, som repræsentant for Forum 100%, blevet spurgt om han vil sidde i en styregruppe for
et nyt projekt – et behandlingstilbud for unge, som er vokset op i stof- og alkoholbelastede hjem.
Peter har givet et positivt ikke-bindende tilsagn.
Peter takkede de fremmødte for bestyrelsens hurtige reaktion og støtte i forbindelse med opsigelsen af Anne Mette Jensen, og i at Forum 100% fandt en god løsning.
Referent Peter Schantz
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