FORUMlOO%
17. februar 2019

Referat af
Bestyrelsesmøde torsdag, den 7. februar 2019 kl. 12.30-14.30
Sted:

UU-center Roskilde/Lejre, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Tilstede:

Ulla Højmark Jensen, Kurt Koudahl, Gitte Grønnemose Butler, Søren Myrup, Rita Buhl, Kim
Brynaa, Dorthe Jensen Lundqvist, Finn Arvid Olsson, Ejnar Bo Pedersen, Jørgen Lørvig Jensen,
Cathrine Thomas (ref).

Afbud:

Helle Hansen, Mette Slottved, Keld Skovgaard, Helle Hansen, Karin Bøhrk, Troels Brandt, Ulla
Winther Koch

Dagsorden
1.

2.

3.

Indledning og formaliteter
a. Præsentation af UU-center Roskilde/Lejre
b. Nye bestyrelsesmedlemmer i Forum 100%
- Mette Slottved
- Rita Buhl
- Helle Hansen
c. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 8. november
Projekter i regi af Forum100%
d. Udvalget om Uddannelsernes Råd
- forslag til næste skridt
e. Fremtidens Ungdomsuddannelser
- aftale om næste skridt
f. Københavns Universitet
- udspil til projekt
g. FGU-projekt
- Idé af Ulla Højmark Jensen
h. Ensomhedsprojektet
- Hvilke skoler er interesseret?
Konferencer, kurser, workshop og netværk
i. Evaluering af konferencen om Unge og sårbarhed
j.
k.
l.

4.

Netværk om Karakterer, elevstrategier og feedback
Undervisernes relationskompetencer
Ledelse i praksis
- ny underviser
Professionelle læringsfællesskaber
Afrunding
m. Næste møde
n. Møderækken med forslag til fælles tekster

Se hjemmesiden

Bilag 1 fra Kurt Koudahl er vedhæftet
Bilag 2 med referat og opsummering er
vedhæftet

Bilag 3 er vedhæftet
Bilag 4 er vedhæftet
Bilag 5 er vedhæftet

Bilag 6 om invitationen er vedhæftet.
Se også hjemmesiden
Bilag 7 er vedhæftet
Bilag 8er vedhæftet
Bilag 9om ledelse i praksis er vedhæftet

Bilag 10 om Mødeplanen er vedhæftet

Venlig hilsen
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Formand og næstformand
1. a Præsentation af UU-center Roskilde/Lejre
Søren præsenterede organisationen. Se link vedhæftet.
1. b Nye bestyrelsesmedlemmer i Forum100%
- Mette Slottved
- Rita Buhl
- Helle Hansen
Rita Buhl præsenterede sig selv som lektor på VIA University, underviser på vejlederdiplom-uddannelsen
og deltager i forskellige forskningsprojekter, skriver fagbøger samt konsulentarbejde.
Helle Hansen og Mette Slottved var fraværende, og præsenterer sig selv ved kommende bestyrelsesmøde
d. 26. marts 2019.

1. c Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 8. november 2018
Referatet blev godkendt.
2.d Udvalget om Uddannelsernes råd
Kurt fremlagde centrale pointer:
- Henviste til oplægget, hvor han har fundet finansieringsmuligheder, så der kan ansøges LB-fonden, men indtil da ønskede han midler til en deltidsansættelse
- Der søges om ambassadører, og ønsket er at engagere flere ambassadører gennem Forum 100%
- Ønskede en etablering af et lille udvalg, som kan arbejde videre med konceptet.
Ulla tilkendegav, at hun fortsat finder ideen interessant og henviser til udtalelserne fra mødet i november.
Ulla mener ikke, at Forum100% kan finansiere en deltidsansættelse. Forum100% skal være med til at videregive UR til andre organisationer, men Forum100% skal stadig være en medspiller i projektet.
Flere andre bestyrelsesmedlemmer mente heller ikke, at Forum100% kan finansiere en deltidsansættelse
ind til en evt. bevilling imødekommes fra LB-fonden.
Ejnar vil gerne som medlem af Forum100%´s bestyrelse lægge noget timer i et udvalg og arbejde for at
projektet ikke skrinlægges.
Jørgen opfordrede til at flere medlemmer af bestyrelsen kan indgå i et udvalg, der kan arbejde for UR og
finde ambassadører, sådan som der står i Kurts oplæg.
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde i marts, og i øvrigt, skal det gerne være et gentagende punkt til
fremtidige bestyrelsesmøder.
Rita tilkendegav, at projektet måske kunne være interessant for flere større organisationer – f.eks. VIA
2. e Fremtidens ungdomsuddannelser
Jørgen foreslog, at der laves et notat, der samler pointerne fra de to temadage.
Desuden skal der gerne laves en større konference, når vi har set det samlede notat.
Finn, Ejnar og Kurt vil gerne være med til at udforme et notat på baggrund af referaterne fra de to temadage.
Ulla pointerede vigtigheden af at medtænke det sociologiske blik: samfund, organisatorisk og individ-niveau i notatet.
Gitte tilkendegav at et notat er en god ide. Vi skal være skarpe på, hvad en konference kan bidrage med.
Jørgen pointerede, at vi ikke nødvendigvis skal have svar på alt, men at vi kan pege på forskellige retninger, som kan være debatskabende.
Ejnar foreslog, at vi kunne pege på forskellige udfordringer og dilemmaer, som adresserer nogle eventuelle løsningsmuligheder.
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Rita foreslog, at vi kunne stille ”kloge spørgsmål”, som fx kan debatteres i et panel.
Beslutningen er, at vi udformer et notat på baggrund af referaterne fra de to temadage.
2. f Københavns Universitet
Ulla og Jørgen havde været til møde med Lars Ulriksen, fra Naturfagenes didaktik på Københavns Universitet.
De overvejer at udarbejde et udspil til et projekt med teamet: ”Hvad er det, der skaber tryghed i en
klasse?”
Vi afventer et mere konkret udspil fra Lars Ulriksen. Bl.a. skal økonomi præciseres. Det kan ske via skoler,
men i højere grad via fonde. Bestyrelsen tilkendegav interesse for ideen. Dette punkt tages op til næste
bestyrelsesmøde d. 26. marts 2019.
2. g FGU-projekt
- Idé af Ulla Højmark Jensen
Ideen er at lave en alternativ evaluering af FGU, som skal etableres fra starten af FGU
Det skal være på underviserniveau fra UCér / professionshøjskoler
Det skal være elev-, lærer-, leder- og forvaltnings-perspektiv?
Formen skal være fokusgruppeinterview
Der skal udvælges skoler – geografisk fordelt på hele landet.
Forslag om samarbejdspartnere: NUBU: forening for udsatte unge og andre.
Det kan fx finansieres af alle professionshøjskoler, som kan indgå som samarbejdsparnere (UCér/professionshøjskoler CefU, VIA, EVA…?)
Rita vil undersøge, om VIA har en plan for det – eller om de vil indgå et samarbejde på tværs af UCérne.
Der kunne etableres et større samarbejde på tværs af UCér og sammen med Forum 100 %
Ulla vil undersøge, om der er andre organisationer, som gør tiltag til evaluering, og vil herefter give en opfølgning på bestyrelsesmødet d. 26. marts.
2. h Ensomhedsprojektet
Sekretariatet spurgte bestyrelsen om, hvilke skoler der vil indgå som caseskoler i projektet, såfremt det
bevilges fra Veluxfonden. Følgende skoler viste interesse:
Køge Handelsskole
HF&VUC Roskilde
Københavns Kommunes Ungdomsskole
Aalborg Tech spørges.
Derudover nævntes flere gymnasier, der har vist interesse.
I en følgegruppe forslås:
UU-Danmark (tak til Søren for hjælp)
VIVE
VIA
Veluxfonden søges inden 11. marts 2019
3. i Evaluering af konference om Unge og sårbarhed den 28. november
Bestyrelsens udsagn var: ”boblende” stemning blandt deltagerne – generelt gode tilbagemeldinger.
Fra sekretariatet lød der stor tak til Gitte fra GL for en stor indsats.
3. j Netværk om karakterer, elevstrategier og feedback
Cathrine gav en status på netværket og opfordrede bestyrelsens medlemmer til at tilmelde nogle af deres
medarbejdere. Det har været lidt udfordrende at få formidlet om netværket videre til undervisere og vejledere på ungdomsuddannelserne.
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3. k Undervisernes relationskompetencer
Oplægget er udformet i samarbejde mellem Forum100%, Ungdomsskoleforeningen og DCUM og skal
være et fælles udspil. Bestyrelsen godkendte oplægget, som sekretariatet kan gå videre med udvikle og tilbyde bredt i ungdomsuddannelserne.
3. l Ledelse i praksis
Mette Trangbæk, rektor på Greve Gymnasium er ny underviser på Ledelse i praksis fra hold 4.
Mette erstatter Thomas Jørgensen, som stopper på Ledelse i praksis efter mange år som underviser hos
Forum100%.
3.m Professionelle læringsfællesskaber
Kurset er udviklet af Michael Ørbech, der har udgivet flere bøger om emnet.
Sekretariatet spurgte bestyrelsen om prisen for kurset var i et acceptabelt niveau. Sekretariatet udbyder
kurset fra efteråret 2019 som et internatkursus.
4. n Næste møde
Næste møde er den 26. marts 2019
4. 0 Møderækken med forslag til fælles tekster
Hvis der er indvendinger, skrives til Jørgen.
4. p Evt.
Efterfølgende har Rita Buhl fremsendt et notat om vejledning fra UU-Danmark. Det vedhæftes som bilag.
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