FORUMlOO%

Referat af
Bestyrelsesmøde torsdag, den 9. marts 2017
Sted:
Tid:

GL Vesterbrogade 16, København V.
Kl. 12.30–15.30.

Tilstede:
Birgitte Simonsen (SIMIL) Dorthe Jensen Lundqvist (VUC Køge/Roskilde), Knud Illeris (SIMIL), Kurt Koudahl Petersen, Jørgen Lørvig, Troels Brandt (produktionsskolerne), Søren Holm
(PAS) og Peter Schantz (ref.)
Afbud:
Anne-Birgitte Rasmussen, Else Erikstrup, Gitte Grønnemose Butler, Birger Hørning, Claus Niller Nielsen, Ejnar Bo Pedersen, Finn Arvid Olsson, Henrik Nevers, Per Skovgaard Pedersen
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. februar 2017 (se hjemmesiden)
2. Årsrapport for 2016 (udleveres på mødet)
3. Budget/forcast 2017 (vedhæftet)
4. Anbefalinger fra Stefan Hermann-udvalget
- Initiativer fra Forum100%?
5. Status på eksisterende og nye aktiviteter
- Karaktergivningsprojekt
- Pas- projektet: Søren Holm og Birgitte Simonsen giver en status
- Ledelse i praksis
- Evt. nye projekter: opfølgning: karakterfrie klasser
6. Konference den 17. maj i København
- Nyt om konferencen
7. Nye medlemmer
- Hvad vil vi gøre?
8. Generalforsamlingen i september
9. Orientering fra bestyrelsens medlemmer og sekretariatet
10. Evt.
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1 Referat
Referat fra bestyrelsesmøde 7/2 2017 blev endelig godkendt.
Referater på dagens møde: Jørgen og Peter.
2 Årsrapport 2016
Udkast til årsrapport 2016 blev fremlagt. Det forventede resultat på kr. 70.000,- er nedjusteret
til ca. kr. 22.000,-, grundet større lønudgifter til Anne Mette Jensen end oprindelig oplyst.
Med resultat for kr. 22.000,- bliver Forum 100%’s egenkapital på kr. 100.000,De fremmødte bestyrelsesmedlemmer godkendte regnskabet.
Jørgen er tilfreds med samarbejdet med revisor.
Eksterne projektmidler er bundet, så de ikke kan indgå i driften.
Herefter følger protokollat og regnskabsberetning. Regnskab underskrives på kommende bestyrelsesmøde og kan således fremlægges på generalforsamling 26. september 2017.
De fremmødte bestyrelsesmedlemmer var enige om, at Forum 100% er kommet igennem.
3 Budget/forcast 2017
Budget følges, som aftalt, tæt med løbende justeringer og fremlægges/opfølges på hver bestyrelsesmøde.
Udgifterne til IT og drift kan ikke holdes inden for det budgetsatte.
Det er særligt posten til teknik og hosting af hjemmeside, det kniber med.
Der ses på mulighed for at hoste hos Aalborg TEC, som hoster flere hjemmesider.
Den nye web-redaktør er både god og billig.
Jørgen vil arbejde med nuværende budgetposter for at skabe rum til øgede IT- og driftsudgifter.
Såfremt dette ikke er muligt er der opbakning fra bestyrelsen til at supplere fra foreningens
egenkapital, efter dialog med formandskab og bestyrelse.
På hjemmesiden skal fremgå, hvad medlemskab koster.
4 Anbefalinger fra Stefan Hermann-udvalget
De fremmødte havde en god faglig og saglig drøftelse af Ekspertgruppens anbefalinger. Bl.a.
blev fremført:
- Ekspertgruppen har ikke rådført sig tilstrækkeligt hos de forskellige forberedende tilbud
inden de konkluderede og udgav rapport.
- LO har fremført om AMU/VUC: ”Hvorfor ændre noget der i forvejen fungerer”.
- Mange VUC’ere betjener flere kommuner, er der taget højde for det i anbefalingerne,
som ønsker, at kommunerne hver for sig tager ansvar for egne unge/borgere.
- Når man samler mange forskellige tilbud i ét, ændrer man mange eksisterende og velfungerende uddannelsesmiljøer.
- Der er stort aldersspænd i de unge, som vil samle.
- Det kan virke som om man forsøger at lave en ”one-size-fits-all-løsning” for en meget
differentieret gruppe.
- Ekspertgruppens meget omfattende anbefalinger på tværs medfører at flere sektorer/organisationer lukker sig om sig selv, (hvilket er forståeligt).
- Der kan forventes et hurtigt regeringsudspil. Det forlyder, at der p.t. arbejder 12 embedsmænd fra flere ministerier på at forberede et udspil. Området/indsatserne omfatter
7,2 mia.
- Det er godt at gøre op med profilmodellen, som 95%-målsætningen hviler på, og erstatte
den med konkrete målinger 7-8 år efter afsluttet grundskole.
- Godt udspil med 100%-målsætning, men det medfører nogle forklaringsproblemer.
- Hvilket erhvervsliv tænkes der på?
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-

Tager man i anbefalingerne afsæt i den gruppe, som alligevel aldrig vil komme videre og
tilpasser et helt system efter det?
Der må differentieres i forhold til uddannelse. Der fødes handicappede (psykisk og fysisk), er de med i forhold til STU og/eller fleksjob?
Med anbefalingerne lukker man to ungdomsuddannelser (EGU og KUU), som i dag bidrager til 95%-målet, og gør disse til forberedende tilbud.

Forum 100% dækker uddannelsessektoren for bredt til at kunne komme med en samlet dybdegående udmelding. Forum 100% kan kommentere nogle af de overordnede principper 100%målsætning, ”fast hånd i ryggen”, karriereplanlægning”, en gennemgående vejledningsfunktion
pr. ung. ”Sikkerhedsnet og Springbræt”. Den socialfaglige indsats skal sikres.
”Man ønsker at skabe et system, hvor frafald bliver interne skift mellem linjer.
Forum 100% vil afholde et debatarrangement i forbindelse med Generalforsamling 26/9 2017,
hvor vi debatterer Ekspertgruppens anbefalinger med udgangspunkt i de forskellige sektorer. Til
den tid må der ligge lovforslag og/eller Regeringsudspil.
Troels, Dorthe og Peter er en konferenceplanlægningsgruppe til 26/9 2017.
5 Status på eksisterende og nye aktiviteter
PAS er et Satspujleprojekt under Socialministeriet.
Der har været gennemført afprøvning af undervisningsmateriale på forskellige ungdomsuddannelser og produktionsskoler. 8 moduler i alt.
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.
Alle får adgang til det udviklede materiale via Forum 100%’s hjemmeside.
Birgitte, som har observeret undervisning på forskellige uddannelsesinstitutioner oplever fem
elevreaktioner:
- ”Stenansigter” – som trækker sig. Både drenge og piger
- ”Fjollerter”, med positive signaler om hash – mest drenge
- Total vægring
- Anfægtes/røres – ønsker dialog efterfølgende
- Opsøgende for hjælp efterfølgende.
Det konkluderes, at skolerne skal have et beredskab, som kan hjælpe de unge, som efter undervisningen har behov for at tale/hjælp.
Generelt har elevevalueringerne af materialet og undervisningen været gode.
Det fungerer men rammer de unge forskellige i forhold til deres forhold til rusmidler. Det giver
lærerne en oplagt mulighed for at ”spotte” unge i starten af skoleåret.
Når materialet er færdig og afprøvet anden gang, vil det være at finde på Forum 100%’s hjemmeside til fri afbenyttelse af alle.
Karaktergivningsprojekt handler om bedømmelsesformer og læringskulturer på ungdomsuddannelser.
På konference 7/2 2017 for de deltagende institutioner på AAU i Sydhavn, København fremlagde
Birgitte Simonsen de foreløbige resultater. Dette oplæg holdes på Forum 100%’s konference den
17/5 på NEXT.
Det er et højaktuelt emne med meget fokus på. Det rammer godt ind i aktuel uddannelsesdebat.
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Der er 13 skoler med fra forskellige skoleformer med. En hurtig og kort konklusion er, at de unge gerne vil have (gode) karakterer og lærerne vil gerne give dem (gode) karakterer. Der er en
stor motivationsfaktor i karakterer.
Ledelse i praksis
Hold 20. Der er nu 17 tilmeldte og det kører – meget flot, at der er kommet 11 nye tilmeldte siden sidste bestyrelsesmøde. Tak til dem der har bidraget hertil. Nye målgrupper kan overvejes.
Forslag om at Birger indkalder interesserede bestyrelsesmedlemmer om dette.
Nye projekter
- Karakterfrie klasser i gymnasierne. Forum 100% skal forsøge at kunne foretage grundig
evaluering af igangværende projekt.
- Karrierelæring. Jørgen har kontakt til og dialog med VIA University College herom. Se
også tidligere ref.
-

To nye ”hotte” emner, som Forum 100% bør se på er angst og ensomhed. Begge griber
voldsomt ind i de unges liv og dermed deres uddannelse. Jørgen sender notat fra Gert
Jessen til Birgitte Simonsen.

6 & 7 Konference og nye medlemmer
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 til billig leje. Vi køber forplejning i deres kantine.
Vi inviterer bredt bl.a. gennem VUC’s lederforening, UUDK og Uddannelsesforbundet med håb
om at skabe interesse for Forum 100% og skabe baggrund for/til at få nye medlemmer. KL får
også en invitation.
Vi overvejer at invitere andre mulige medlemsskoler med håb om resultat.
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. Jørgen og Peter arbejder på en metode til at facilitere den proces.
8 Generalforsamling 26/9 2017
Vi leder efter et egnet sted i nærheden af tog/offentlig transport – gerne på Fyn. Jørgen følger
op på det.
Vi vil holde en konference i forbindelse med Generalforsamlingen, se punkt 4.
Vi vil invitere Ministeren til konferencen. Peter skriver til hende.
9 Orientering fra bestyrelsen og sekretariatet
Forum 100% er nu etableret i Ungdomsskoleforeningens sekretariat på Rugårdsvej i Odense.
Jørgen er rigtig glad for det samarbejde.
Søren Holm har forsvaret sin ph.d. og fik positiv respons – stor tillykke.
10. Evt.
Næste bestyrelsesmøde 31/5 2017, kl. 12.30 hos GL, Vesterbrogade 6, København V
Peter Schantz/ 10. marts 2017
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