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Referat af bestyrelsesmøde den 19. august 2015
Til stede:
Anne-Birgitte Rasmussen
Birgitte Simonsen
Dorthe Jensen Lundquist (næstformand)
Else Erikstrup
Finn Arvid Olsson (formand)
Henrik Nevers
Keld Skovsgaard
Knud Illeris
Kurt Koudahl Petersen
Per Skovgaard Andersen
Peter Schantz
Troels Brandt
Vibeke Johnsen
Ulla Eriksen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18. marts 2015
Rettelse pkt.3: Det er ikke et gymnasium i Viborg, der har modtaget uddannelsespris, men
et gymnasium i Haderslev. Ellers godkendt referat.
2. Eksisterende og kommende aktiviteter
 Generalforsamling 24. september 2015
- Dagsorden og tidsplan udsendes efterfølgende uge. Generalforsamling og konference
falder desværre sammen med et andet vigtigt ledermøde, hvorfor flere fra bestyrelsen
ikke kan deltage. De, der kommer og endnu ikke har givet besked, må meget gerne gøre
det til amj@forum100.dk
- Opstilling til bestyrelsen. Alle genopstiller undtagen Bjarne Juhl Olesen. Uddannelseschef i GL Gitte Grønnemose Butler opstiller til bestyrelsen. Kurt Koudahl Petersen, der
er valgt frem til 2016, sidder frem til valget i bestyrelsen som Kurt Koudahl Petersen.
Budget 2016 sendes ud med materiale til generalforsamling, da vi ikke kender svaret fra
Sundhedsstyrelsen på vores ansøgning om satspuljemidler.


Kick-off konference om karaktergivningsprojekt efter generalforsamling
Der er mange tilmeldinger allerede nu til konferencen. Der er på skolerne stor fokus på
karaktergivning som fremadrettet værktøj. Konferencen skulle meget gerne være med til
at gi’ skolerne lyst til at deltage i vores projekt om karaktergivning. Konferencen er åben
og salen stor, så der er stadig mulighed for tilmelding. Konferencen afholdes efter generalforsamling. Kortfattet projektplan kan findes på www.forum100.dk



Hash som pædagogisk problem
Status på ansøgning om satspuljemidler:
Der er ikke noget nyt, andet at ministeriet nu melder ud, at de forventer projekter igangsat midt i september.
Forum100% har fået henvendelse fra Kommunernes Landsforening om deltagelse med
oplæg ved konference, de afholder om samarbejde mellem skoler og kommuner. Finn
Arvid Olsson deltager med oplæg i workshop, og konferencen har mange deltagere. Søren Holm, vores måske kommende projektleder på hash-projekt, deltager med oplæg for
hele forsamlingen.
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Tilbud om oplæg på skolerne
Tilbud om pædagogisk dag med oplæg af Birgitte Simonsen og Christopher Schmitz er
under overvejelse i Varde, og Keld Skovsgaard melder på mødet, at det også er under
overvejelse i Aalborg. Der foregår meget i de enkelte kommuner, og derfor er der mange
der vælger at bruge tid og kræfter på dette samarbejde. Der er mange lag i en stor skole/organisation og mange man kunne henvende sig til, men det er ikke godt, hvis ledelserne ikke er glade for vores henvendelser. Derfor skriver vi altid til skolens adresse og
vore medlems-kontaktpersoner i foreningen og gør opmærksom på i ”emnet”, hvem vi
henvender os til eller hvad henvendelsen handler om.
Der var på mødet drøftelse af, at det er et meget langsigtet foretagende Forum100% er
gået i gang med – det tager meget lang tid at få holdninger ændret. Nu er der efter mange år ved at ske et skred vedr. alkoholforbrug og cigaretter – der kommer også til at gå
lang tid ift. forbrug af hash, og Forum100% må bare blive ved og ved.



Lederkurser - Status på og udbud af nye kurser på ”Ledelse i praksis” og ”Ledelse og ITstrategi”
Der bliver sat et hold 18 i gang på ”Ledelse i praksis” med opstart i oktober. Der er stadig et par enkelte pladser ledige. Der var fra bestyrelsen stor ros til kurserne.



Konference om læring på ungdomsuddannelserne
Der er sendt invitationer til alle ungdomsuddannelser om konference om læring på ungdomsuddannelserne. På konferencen vil Knud Illeris holde oplæg sammen med skolefolk fra de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og produktionsskolerne. Fra
bestyrelsen deltager desuden Troels Brandt som oplægsholder. Konferencen afholdes
på Københavns åbne Gymnasium. Der er først tilmeldingsfrist den 29. september, så vi
ved endnu ikke, hvor mange deltagere, vi har. Vi forsøger i sekretariatet at sprede vores
indbydelser til konferencer, men muligvis kommer de alligevel ofte til at ligge for tæt på
hinanden.



Ekstra punkt: Oplæg fra Søren Holm om kurser i problematisk forbrug af hash på ungdomsuddannelserne
Der er forslag om, at Forum100% udbyder en-dags-kurser til skolernes vejledere og UUcentrene om, hvordan disse nøglepersoner kan se tegn hos elever på et problematisk
forbrug af hash. Endvidere vil kurset indeholde oplæg om erfaringer med redskaber til
afholdelse af samtaler med eleverne om dette. Kursernes underviser er Søren Holm, der
har arbejdet meget med dette for Skive Kommune med støtte fra Sundhedsstyrelsen og
som har skrevet ph.d. om undersøgelser foretaget der. Der var på mødet drøftelse af,
hvorvidt skolerne skal ind i selve interview-delen, og holdningen var, at det skal lærerne
ikke, og at denne del ikke passer ind i skolernes generelle opgaver og struktur. Første
del af programmet, der handler om, hvordan hash virker, kan måske komme til at lappe
over vores andet tilbud om pædagogisk dag, og der var enighed om, at de to tilbud skal
koordineres, ikke lægges sammen. Der var flere der havde positive erfaringer med Søren Holm. (Efterfølgende er det besluttet at sende tilbud om kurser ud målrettet meget
specifikt vejledere/nøglepersoner på uddannelserne og så UU-centrene. Det skulle ligge
inden for de rammer, der blev sat op af bestyrelsen)

3. Kompetenceråd
Kurt Koudahl Petersen har udarbejdet et oplæg til bestyrelsen med forslag til, hvordan foreningen evt. kan fungere som sparring til tværsektorielle tiltag overfor beslutningstagerne
inden for uddannelsessystemet. Det kunne være i form af ideer til oprettelse af et tværgåen2

FORUMlOO%
Den 1. september 2015

de råd, ungdomskommission eller hvad det skulle benævnes som. Det anbefales ikke at
bruge ordet kompetencer ud fra de senere års erfaringer med forvirring omkring begrebet.
Rådet skulle bl.a. bruges som mod- eller medspiller til, at der er så meget i uddannelserne,
der udelukkende styres af OECD. Det allerede nedsatte Ungdomsuddannelsesråd går en
usikker fremtid i møde med den nye regeringskommission. Drøftelserne på mødet var bl.a.
spørgsmål om, hvorvidt man med et sådan tiltag var i stand til at få det ”skubbet ind” nogen
steder, og også hvordan det skulle gøres. Forum100%’s rolle skal afklares. Det blev understreget at erhvervslivet er vigtigt at få inddraget, og at spændende nøglepersoner kan inviteres. Alt i alt en positiv holdning til at der arbejdes videre med forslaget, og det blev besluttet
at Kurt Koudahl skriver videre på oplægget ud fra de in-put, der kom på mødet og at alle
tænker over, hvordan vi evt. kommer videre. Et forslag er, at der kan inviteres nøglepersoner og erhvervsfolk til møder med Forum100% for at spørge dem åbent om, om det er noget, der skal arbejdes videre med.
4. Nyt fra sektorerne
 De gymnasiale uddannelser og VUC
Der er ingen afklaring omkring adgangskrav, alle forhandlinger gik i stå inden sommer.
Der har aldrig været fri adgang til gymnasiet, der har altid været vurderinger af egnethed. Der er ikke kommet større optag på de gymnasiale uddannelser efter at der kom
adgangskrav til EUD. Der er rigtig mange folkeskoleelever, der afslutter uden en eksamen i 9. eller 10. klasse, og det forventes, at AVU på VUC får meget travlt de kommende år med optag af unge, der ikke har været tidligt afklarede om uddannelse og eksaminer. For dem er EUD og HF centrale uddannelser i deres videre forløb
 Det merkantile område
HG har fået varighed af ½ år, og butikkerne ansætter i dag i stedet unge uuddannede
under 18 år.
 UU
Eleverne skal allerede i 8. klasse erklæres (foreløbig) uddannelsesparate eller ikkeuddannelsesparate. Det er kun de foreløbig ikke-uddannelsesparate, som må få individuel vejledning, og som skal ha’ udarbejdet en handleplan, som UU laver i dialog med
skolen. Det er UU’s opgave at tage initiativ til denne handleplan.
Et karaktersnit på under 4 i december i 8. klasse medfører at en ung erklæres (foreløbig)
ikke-uddannelsesparat, men de personlige og sociale kompetencer spiller også ind.
I forbindelse med et projekt i Region Hovedstaden (Fremtidens Valg og Vejledning), foretages følgeforskning af CeFU. En af de interessante konklusioner er at unge, der har
karakter mellem 4 og 7,9 giver udtryk for at netop individuel vejledning er meget afklarende for dem i forhold til uddannelsesvalg. Et skisma når netop denne gruppe ikke
længere må modtage individuel vejledning, og der ønskes flere ”fagligt stærke” elever på
erhvervsuddannelserne. (læs mere om projektet på UU Københavns hjemmeside under
projekter).
Det er et paradoks, at UU-vejledningen skal være institutions- og sektoruafhængig, samtidig med et politisk budskab om, at flere unge skal ”flyttes” fra de gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelserne.
5. Eventuelt
Intet

Ulla Eriksen
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