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1. Valg af dirigent
Claus Niller Nielsen blev valgt og kunne konstatere generalforsamlingens lovlige indkaldelse.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
Skriftlig beretning
Foreningens økonomiske fundament består hovedsageligt af kontingent fra medlemmerne samt
projektledelsesindtægter.
Naturvidenskabsprojekt blev igangsat i 2012 og løber ind i 2014. Projektets formål har været at
belyse, hvordan undervisningen på nogle af de gymnasiale ungdomsuddannelser kan bidrage til at
øge unges interesse for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Der har været afholdt to
seminarer om projektet. Der er udgivet et hæfte med projektets resultater: Forstå, Fange og Fastholde. Foreningens projekter afsluttes med udgivelse af bøger samt frit tilgængelige pdf’er på foreningens hjemmeside.
Projektet Faglighed, pædagogik og forbrug af hash i ungdomsuddannelserne blev igangsat i 2012,
og første del af projektet afsluttes i 2014, hvor der afholdes stor konference om projektet i foråret
med udgivelsen Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne både som bog og som
pdf på foreningens hjemmeside. Projektet har haft som formål at undersøge de læringsmæssige
konsekvenser, det kan få for unge i ungdomsuddannelserne at indtage hash. Endvidere undersøges hash som mulig medvirkende årsag til frafald.
Seminarrækken i projektet Ledelse i praksis er fortsat med en meget stor succes hos ledere på
ungdomsuddannelserne. Der er fortløbende tre til fire parallelle hold i gang, og det senest igangsatte hold løber ind i 2016. Ifølge evalueringer fra kursisterne er der flere årsager til successen. En
af dem er, at kurserne er meget praksisnære og giver netværk. Der er sket en kraftig stigning i antallet af tilmeldte til kurserne de seneste år. Der er samarbejde om kurserne med Gymnasieskolernes Rektorforening, VUC Bestyrelsesforeningen og Danske Erhvervsskoler – Lederne.
Der blev afholdt generalforsamling og valgt bestyrelse i september 2013.
Konference i forbindelse med generalforsamlingen i 2013 havde ledelse som tema, og der var både eksterne og interne oplægsholdere til det åbne møde.
Der er udviklet ledelsesseminarer i forbindelse med ny overenskomst, der træder i kraft i 2014 på
erhvervsskolerne, og som trådte i kraft i 2013 på de gymnasiale uddannelser. Seminarerne OK13
og pædagogiske ledelse afvikles i foråret 2014 med mulig opfølgning i efteråret 2014. Projektet
foregår i samarbejde med Rektorforeningen.
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I forbindelse med reform af erhvervsuddannelserne er det besluttet, at Forum100% starter et større
forskningsprojekt op inden for området, hvis der kan skaffes midler til det. Projektet vil også omhandle reformens eventuelle betydning for andre ungdomsuddannelser som fx de gymnasiale uddannelser og produktionsskolerne.
Der er igangsat udarbejdelse af nyt materiale om foreningen, hvori det synliggøres, hvad foreningen indtil nu har bedrevet og er i gang med af aktiviteter, samt hvorfor der er mening i, at man
melder sig ind i foreningen. Nye udgivelser med resultater fra forskningsprojekter samt ny folder vil
blive sendt rundt til alle uddannelsesinstitutioner og andre, der arbejder med unge.
Der arbejdes løbende med at holde foreningens hjemmeside ajourført.
Der er igangsat udvikling af kurser om ledelsesstrategi og it. Kurserne vil blive afviklet i 2014.
Mundtlig beretning
Formanden indledte med en tak til bestyrelsens meget aktive medlemmer. Der er til alle bestyrelsesmøder et stort fremmøde, og alle deltager i alle debatter og er villige til at påtage sig opgaver.
Det viser en ægte interesse, der kommer fra hjertet.
Dernæst påpegede formanden, at den skriftlige beretning oplister alt, hvad foreningen hidtil har
lavet, mens den mundtlige beretning kigger fremad.
Formanden fandt anledning til at repetere foreningens styrker:
 Det tværsektorielle: Foreningen arbejder på tværs af alle ungdomsuddannelser
 De unge i centrum: Fokus på de unge, der skal hjælpes til at få et godt liv. Så må taxametre,
organisationer mv. drøftes i andre sammenhænge
 Forskningen: Foreningen vil lave undersøgelser og forskning, der skal finde de rigtige trædesten for nuværende og fremtidige ungdomsuddannelser
Foreningen kunne i år fejre sit fire års jubilæum. Man siger, at det varer tre til seks år at blive
kendt, men det kan konstateres, at foreningen var kendt fra starten.
Vi må se i øjnene, at vi har et lille budget. Derfor har vi blandt andet opgivet tanken om en tænketank, som kræver en finansiering, vi ikke har. Men vi har opgaver, vi endnu ikke har løst, men som
måske kan løses på anden måde end via tænketank.
Vi har en sund forening, der har et godt ry i vores omverden. Vi er ikke en sluttet sekterisk kreds.
Vi har haft en naturlig sund udskiftning i bestyrelsen, som sikrer fornyelse og berigelse.
Vi kan være stolte af, at vore konferencer har haft meget stor tilslutning – senest vores hashkonference. Det var modigt af bestyrelsen at tage hul på projektet, som ikke opfattedes positivt på alle
skoler. Men det er nu blevet et hot og stort emne, og vi søger satspuljemidler til en fortsættelse af
projektet.
Skolerne har været gode til at bidrage til projekterne. Derfor skal vi være omhyggelige med, hvordan vi prioriterer, og hvad vi beder dem om.
Der er løbende flere og flere journalister og politikere, der ringer og forhører sig om, hvad Forum100% er.
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Omkring foreningens økonomi er fundamentet medlemmerne, og de store konferencer giver altid
flere medlemmer. Det er målet, at kontingentet skal kunne dække de faste udgifter (driften), men
der er vi endnu ikke.
Vi er blevet bedre til at sørge for, at vi skal have et overhead til foreningen, når vi etablerer kurser
og konferencer.
Ledelseskurser, konferencer og kontingenter er således en god basis for os.
Vi vil gerne have flere medlemmer, og den bedste markedsføring er god kvalitet i vores arbejde og
mund til mund-metoden, hvor eksisterende medlemmer tager fat i ”naboerne” og beretter om foreningens virke og de fordele, et medlemskab giver – eksempelvis billigere deltagelse i foreningens
aktiviteter.
Formanden sluttede sin beretning med en tak for det frivillige arbejde, som bestyrelsen lægger i
foreningen, samt en tak til sekretariatet for at holde foreningen kørende i dagligdagen. Og endelig
en tak til dem, der lægger hus til foreningens møder. Vi kommer på den måde rundt til mange af
medlemmerne, og det er vi glade for.
Beretningen blev herefter overgivet til forsamlingens drøftelse.
Knud Illeris påpegede, at en af grundene til foreningens succes efter hans opfattelse er, at den
tager problematikker op, som andre ikke vil tage sig af. Et eksempel er hash-projektet.
Troels Brandt påpegede, at ministeriets nyetablerede tværsektorielle råd endnu ikke har udpeget
sine medlemmer, så her er der en mulighed for, at vi kan gøre en aktiv indsats for at komme med.
En stor udfordring for rådet bliver at skabe en dialog, som ikke er sektorpræget, og her bør vi kunne bidrage med foreningens erfaringer. Der var enighed om at henvende sig til ministeren med en
opfordring til at lade foreningens formand indtræde på en plads i rådet. Med hensyn til karaktergivningsprojektet fremførte Ejnar Bo Pedersen, at det måske ikke er så dårligt, at formanden for rådet
er Katherine Richardson. Desuden er Noemi Katznelson medlem af formandsskabet.
Ungdomsskoleforeningen går senere på efteråret i luften med en konference omkring det ikke formelle uddannelsessystem. Se www.ungdomsskoleforeningen.dk
Med hensyn til karaktergivningsprojektet var der i bestyrelsen på seneste møde enighed om, at en
alsidig tilgang er meget vigtig.
Temaer kunne fremover være:
 Udfordringerne i de regionale forskelle.
 Giver den åbne folkeskole muligheder for at flytte noget i forhold til folkeskolernes hidtidige
lukkede rum?
 Praktiksteder er opfordret af organisationer på arbejdsmarkedet til ikke at tage hg-elever men
eux-elever i stedet.
Ledelsen samler op på de rejste emner, og begge beretninger blev herefter godkendt.
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3. Bestyrelsens forelæggelse af regnskab for 1. april til 31. december 2013 og budget for
2015 til godkendelse
Regnskab
Det kunne konstateres, at revisor havde godkendt regnskabet uden bemærkninger.
Regnskabet udviste et mindre overskud.
Formanden påpegede, at vi flytter vores projektmidler med over fra år til år, da projekterne er flerårige, og at vi stadig vender hver en krone i driften.
Der kommer dog hele tiden nye medlemmer, og det har været drøftet, hvorledes medlemstallet kan
øges yderligere, således at kontingenterne kan dække driften.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Budget 2015
Det forelagte budget blev ligeledes godkendt.
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var intet til dette punkt.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Generalforsamlingen godkendte antallet af bestyrelsesmedlemmer – 18 personer – i det fremlagte
forslag.
Generalforsamlingen godkendte endvidere det fremlagte forslag til medlemmer af bestyrelsen:
Charlotte Poulsen, konsulent, udtræder af bestyrelsen efter eget ønske.
De to nye bestyrelsesmedlemmer er:
 Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen
 Troels Brandt, forstander, Ringsted Produktionshøjskole
6. Eventuelt
Der forelå intet til dette punkt, hvorefter dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Referent:
Anne Mette Jensen
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