FORUMlOO%
Referat af bestyrelsesmøde i Forum100% den 7. februar 2014
Til stede:
Finn Arvid Olsson, Køge Handelsskole (formand)
Dorthe Jensen Lundquist, VUC Roskilde (næstformand)
Knud Illeris, Simonsen og Illeris
Charlotte Poulsen, konsulent
Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium
Bjarne Juhl Olsen, UU-center Kolding
Claus Niller Nielsen, Roskilde Katedralskole
Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns Åbne Gymnasium
Else Erikstrup, Roskilde Gymnasium
Peter Schantz, UU København
Keld Skovsgaard, Tech College Aalborg
Birgitte Simonsen, Simonsen og Illeris
Ulla Eriksen, Forum100%
1. Præsentation af os selv (nye og ”gamle” medlemmer af bestyrelsen, gentaget fra sidste
møde, hvor flere ikke nåede frem pga. storm og lukning af broer m.v.)
2. Kort præsentation af foreningen for nye medlemmer (gentaget fra sidste møde)
3. Godkendelse af referat fra den 5. december 2013
Referat godkendt.
4. Eksisterende og kommende aktiviteter
-

Projekt faglighed, pædagogik og forbrug af hash i ungdomsuddannelserne
Dagen inden bestyrelsesmøde havde der været politirazzia for at opspore stoffer hos
eleverne på en skole, hvilket fik pressen til at henvende sig til Forum100% om vores
hash-projekt. Bestyrelsen fik en drøftelse af hele forløbet med pressen og det blev
opklaret, hvad der var rigtigt og forkert i de skriverier i aviserne, der havde været.
Følgende blev – i stikordsform og tilfældig rækkefølge - drøftet i forbindelse med
projektet:
- Forum100% er det rigtige sted at ha’ et projekt som dette liggende, da problemet
med forbrug af hash og de pædagogiske konsekvenser går på tværs af alle
skoleformer og derfor bør debatteres på tværs
- Der er ifølge undersøgelsen i projektet store forskelle på, hvordan skolerne og
kommunerne griber problemstillingen an
- Vores igangværende projekt kan følges op af en slags ”redskabsprojekt”
- Elever, der har forbrug af hash, bakkes ofte op af deres forældre. Hvilken rolle skal
skolen så spille ? Debatten om hash ligner ikke overraskende debatten om alkohol

- Hvis der skal flere unge i uddannelse er det nødvendigt at inddrage problematikken
om hash, da frafald og manglende uddannelse ofte kan relateres til for stort forbrug
af rusmidler
- Der bliver kørt kampagner om alkohol og rygning fra ministeriel side, hvorfor ikke
om hash ?
- Et stort problem er, at hvis der tales åbent om tingene på skolerne, kan det af
omverdenen opfattes som at skolen er en ”hash-skole”.
Der er afsluttende åben konference med præsentation af projektets resultater samt
paneldebat den 26. marts. Rapport fra projektet udleveres samme dag. Invitation er
udsendt til alle mulige interessenter, og der er allerede mange tilmeldinger.
-

Projekt ”Ledelse i praksis”
Der er fortsat stor søgning til de tværsektorielle ledelseskurser, som foregår i
samarbejde med Gymnasieskolernes Rektorforening, Danske Erhvervsskoler –
lederne og VUC. Underviserne på kurserne er selv ledere inden for de forskellige
skoleformer, hvilket ifølge evalueringer er en del af kursernes succes. Desuden
dannes der netværk, der ofte varer flere år efter kursernes afslutning. Der har været
afholdt møde om kurserne med Undervisningsministeriet, der som et indsatsområde
har ledelsesudvikling.

-

Naturvidenskabsprojekt
Projektet afsluttes med åben konference, hvor projektets resultater præsenteres. Dato
er ikke fastlagt. Hæftet ”Forstå, fange og fastholde” med projektets resultater er delt
ud fra både Forum100% og Københavns Universitet til samarbejdspartnere og
interessenter. Der har været spin-off på temaet i Roskilde Kommune, som delvis kan
tilskrives deltagelse fra en skole i kommunen i projektet.

-

Projekt OK13 for ledere
Der er udviklet tværsektorielle kurser for ledere om OK13 og de pædagogiske
muligheder, overenskomsten giver. Der er fyldt et hold op med deltagelse af
forskellige skoler og skoleformer i marts og derudover er der en stor erhvervsskole,
der har fyldt et andet hold helt op med deltagere. Der ses på mulighederne for
opfølgende kurser i efteråret 14, som kan handle om implementering af den nye
overenskomst.

-

Kampagne for nye medlemmer til foreningen
Medlemstallet i foreningen er jævnt stigende, og især efter større
arrangementer/konferencer kommer der nye medlemmer. Det vil være godt for
foreningen med flere medlemmer, og der sættes ind nu med udsendelse af eksempler
på foreningens forskningsprojekter og undersøgelser samt diverse information om
foreningen. Der er trykt ny folder om Forum100%, der sendes med ”pakken”, og
som også ligger på hjemmesiden i web-version.
Det bør fremgå tydeligt, hvordan foreningens forskellige aktiviteter er bundet
sammen, og hvorfor aktiviteterne igangsættes og udvikles i regi af Forum100%.

-

Projekt om reform af erhvervsuddannelserne og konsekvenser for andre
ungdomsuddannelser (temadebat)
Se pkt. 5.

-

Forslag til projekt om ledelse og IT-strategi
Der er forslag om udvikling og afholdelse af kurser om ledelsesstrategi i forhold til
brug af IT i undervisningen. Forslaget bliver videreudviklet og præciseret og
kommer på næste bestyrelsesmøde.

5. Temadebat ifølge beslutning på sidste bestyrelsesmøde
Projekt om reform af erhvervsuddannelserne og konsekvenser for andre
ungdomsuddannelser.
Der har været afventet reform af erhvervsuddannelserne (tekniske, merkantile og SOSU)
igennem en længere periode. Der er i Forum100% udarbejdet projektforslag om en
undersøgelse af hvilken betydning implementeringen af reformen får for både
erhvervsuddannelserne og de andre ungdomsuddannelser.
Temadebatten i bestyrelsen havde – i stikordsform – følgende fokuspunkter:
- Eleverne skubbes rundt i ungdomsuddannelserne og kommer til at løbe spidsrod i et
system, der ikke er koordineret og som ikke har eleven som udgangspunkt
- En ændring af erhvervsuddannelserne vil ha spin-off på både de gymnasiale
uddannelser, VUC’s uddannelser generelt og produktionsskolerne
- Et af fokuspunkterne i Forum’s projekt vil være, hvad der skal ske med elever, der
ikke kan komme ind på de ønskede uddannelser pga. adgangsbegrænsning
- UU skal med som undersøgelsesfelt
- Der er forskellige holdninger indenfor de gymnasiale uddannelser til, om der er for
mange elever eller ej i gymnasieuddannelserne. Den overvejende holdning i
bestyrelsen var, at skolerne er forpligtigede til at sørge for en god uddannelse til alle,
der ønsker at være i gymnasiet
- Der kan være mange forskellige veje ind og ud og ind igen i uddannelsessystemet
- For at nuancere debatten skal vejledningen og HF på gymnasierne inddrages
- SOSU kan ikke betegnes som ungdomsuddannelse, da eleverne oftest er over 25 år
- Gennemsnitsalderen på erhvervsuddannelserne er 22 år ved start af uddannelsen.
Hvad foretager eleverne sig egentlig fra de er 16 til de er 22 år ? Mange går først i en
gymnasial uddannelse
- En elev, der trives, lærer noget. En elev, der ikke trives, lærer ikke noget. Der er dyb
sammenhæng mellem trivsel og læring
- Bestemte studieretninger tiltrækker bestemte typer af elever. Kan også ha’ betydning
for frafald
- Mange unge er ikke fejlanbragt men lider i stedet under omsorgssvigt
- Kontanthjælpsreformen får stor betydning for ungdomsuddannelserne, idet der er
mange eksempler på, at kommunerne godt vil af med udgifter ved at erklære de unge
for uddannelsesparate. Dette kan i sig selv være et nyt projekt for Forum100%, da
det er et meget omfattende og spændende undersøgelsesfelt. Her kunne
omdrejningspunktet være motivation og læring
Der bliver nu skrevet til skoler og andre interesserede med tilbud om deltagelse i
projektet. Parallelt søges der om midler i forskellige ministerier.

Revideret projektbeskrivelse efter bestyrelsens temadrøftelse er vedhæftet. (Projektet er
efterfølgende døbt ”Helhedsblik på ungdomsuddannelserne”)
6. Kommende møder






Bestyrelsesmøder:
- Den 9. maj 2014
- Den 19. august 2014
Åben konference Hash som pædagogisk problem den 26. marts 2014
Generalforsamling 2014 med konstituering af nyvalgt bestyrelse og efterfølgende åben
konference (tema ikke fastlagt) den 24. september 2014
Konferencen Læring i konkurrencestaten ved Knud Illeris den 12. marts 2014. Der
henvises til hjemmesiden for Institut for Uddannelse og Pædagogik på DPU
Herudover møder og seminarer i de enkelte projekter for projekternes deltagere

7. Evt.
Intet
Ulla Eriksen

