FORUMlOO%
Bestyrelsesmøde i Forum100% den 5. december 2013
Til stede:
Finn Arvid Olsson (formand)
Dorthe Jensen Lundquist (næstformand)
Per Skovgaard Andersen
Knud Illeris
Vibeke Johnsen
Kurt Koudahl Petersen
Charlotte Poulsen
Else Erikstrup
Anne-Birgitte Rasmussen
Peter Schantz
Birgitte Simonsen
Ulla Eriksen
1. Præsentation af os selv (nye og ”gamle” medlemmer af bestyrelsen)
Pga. storm/brolukninger og andre årsager var flere bestyrelsesmedlemmer forhindret i at
deltage i mødet. De fremmødte præsenterede sig, og præsentation vil blive gentaget på
næste bestyrelsesmøde.
2. Kort præsentation af foreningen for nye medlemmer
Forum100%’s idegrundlag, formål, aktiviteter og medlemsbasis blev fremlagt.
3. Eksisterende og kommende aktiviteter
-

-

Projekt faglighed, pædagogik og forbrug af hash i ungdomsuddannelserne
Projektet slutter af med rapport/hæfte/PDF, der har lærere og ledere på alle
ungdomsuddannelser som målgruppe og som er anvendelsesorienteret. Det har været
et projekt med udfordringer, da skolerne har forskellige holdninger til, hvor åbent,
der skal tales om problemstillingen af hensyn til ekstern omtale. Der er fastholdt en
pædagogisk vinkel i projektet. Der afholdes åben konference den 26. marts kl. 12.30
– 16.00 i Kbh., hvor der først og fremmest vil blive stillet spørgsmål fremfor givet
svar.
Projekt ”Ledelse i praksis”
Der er ventelister til Forum100%’s lederkurser ”Ledelse i praksis”. Kursernes styrke
er, at de er tværsektorielle og at de har forankring i praksis på den enkelte skole.
Endvidere at det er Forum100%, der udbyder dem, i stedet for an privat udbyder, da
alle kan se, at foreningen er tværsektoriel og medlems-/skolebaseret. Kurserne er
ikke kompetencegivende ift. diplom/bachelor/masteruddannelserne, idet det ses som
en styrke for kurserne, at man ikke er bundet af bekendtgørelser, der ikke har noget
at gøre med den enkelte skole’s praksis. Folder til næste hold, hold 15 med opstart i
marts 2014, kan findes på www.forum100.dk . Der vil sandsynligvis også starte et
hold eller to op i efteråret 2014.

-

-

-

-

-

Naturvidenskabsprojekt
Projektet er udført i samarbejde med Naturfagenes Didaktik på Kbh’s Universitet.
Der er netop udgivet hæfte og PDF med resultater fra projektet. Hæftet hedder
”Forstå, fange og fastholde”. Resultaterne vil også blive fremlagt på en konference i
foråret. PDF kan findes på www.forum100.dk Projektet har været omfattende for de
deltagende skoler, idet det også har indeholdt en del lærerkompetenceudvikling.
Projekt OK13 seminarer for ledere på alle ungdomsuddannelserne
Forum100% har taget initiativ til at udbyde seminarer til alle
ungdomsuddannelsesinstitutioner om pædagogisk ledelse under overenskomsten
OK13. Der er stor interesse for især seminar 3, der ligger i marts 2014, og desuden er
der en skole, der har samlet et helt hold (24-29 delt.), der således får skolebaseret
undervisning. Der sendes reminder om seminarerne ud i starten af januar 2014, da
der kan startes dubleringshold op.
Kampagne for at skaffe nye medlemmer til foreningen
Der er brug for en større volumen i foreningen i kraft af en større medlemsflok. Efter
jul vil indsatsen koncentrere sig om de projekter og aktiviteter som foreningen har
gennemført, og udgivelser og information om foreningen sendes rundt til potentielle
medlemmer.
Projekt om EUD reform og konsekvenser for andre ungdomsuddannelser
Der er udarbejdet udkast til forskningsprojektplan. Projektplanen blev drøftet på
mødet. Det er hensigten, at projektet skal omhandle EUD-reformens konsekvenser
for andre skoleformer også, såsom gymnasieuddannelserne, produktionsskolerne og
VUC. Et område, der drøftes meget, også andre steder, er den adgangsbegrænsning
til erhvervsuddannelserne, der er varslet fra politisk side. Hvad skal der egentlig ske
med de elever, der ikke opfylder adgangskravene ? VUC vil meget gerne
opkvalificere, men hvad så med de elever, der alligevel ikke kan leve op til kravene ?
Flexuddannelsen høres der ikke så meget til aktuelt. Bestyrelsen vil modtage
revideret oplæg, der tager højde for debatten på mødet, og forhåbentlig bliver
reformen snart en realitet fra politisk side. Det blev besluttet at tage tema-drøftelse
om reformen på næste bestyrelsesmøde.
IT-projekt
Der arbejdes på at udvikle seminarer til ledere for skole-IT-strategi. Per Skovgaard
Andersen kommer med forslag på næste bestyrelsesmøde.

4. Siden sidst
- Generalforsamling og årsmøde
På generalforsamling 2013 var eneste ændring i vedtægterne, at revision af
årsregnskab først skal ligge underskrevet af bestyrelsen efter 6 mdr. i stedet for som
nu 2 mdr. Årsmødet var om ledelse og havde gode oplægsholdere. Der var ikke så
mange eksterne deltagere som der var håbet på, og konklusionen er, at et
halvdagsmøde placeret i Middelfart ikke er holdbart ift. skolernes forbrug af
arbejdstid og udgifter. Næste generalforsamling lægges i Kbh 1-1½ timer først på
dagen, med efterfølgende åben konference resten af dagen
- Bestyrelsens medlemmer fremover
Der er i foreningens vedtægter mulighed for selvsupplering af bestyrelsen op til 19
deltagere. (Punktet blev ikke færdigdrøftet og tages op på næste møde)
- Naturvidenskabskonference flyttet
Der vil blive indkaldt til åben konference i foråret 2014, hvor projektets resultater

-

-

præsenteres
Personale
Anne Mette Jensen, der hidtil har været købt fri af Erhvervsskolernes Forlag 1 dag
om ugen til sekretærbistand i Forum100%, forlader snart forlaget,
og Forum100% står dermed i en ny situation mht. sekretærbistand
Vejledning og jobcentre
Der har ikke været respons fra den kommune, Forum100% søgte samarbejde med
om projekt om vejledning og jobcentre, på trods af møde og gentagne bekræftelser
af, at man var interesseret fra kommunens side. Projektet med den kontaktede
kommune må betragtes som henlagt/afsluttet. Der kan evt. samarbejdes med andre
kommuner.

5. Kommende møder
- Bestyrelsesmøder 2014 frem til generalforsamling:
Bestyrelsesmøde 2: Fredag den 7. februar kl. 12.00 – 15.00 i Kbh. Mødet indledes
med frokost
Bestyrelsesmøde 3: Fredag den 9. maj kl. 12.00 – 15.00 i Kbh. Mødet indledes med
frokost
Bestyrelsesmøde 4: Tirsdag den 19. august kl. 12.00 – 15.00 (sted ?). Mødet indledes
med frokost.
- Konference om hash (efterfølgende planlagt til den 26. marts i Kbh. Invitation er
udsendt).
- Konference om motivation og læring, inklusiv præsentation af resultater fra
naturvidenskabsprojekt. Dato er ikke fastlagt.
6. Evt.

Ulla Eriksen

