FORUMlOO%
Referat af bestyrelsesmøde i Forum100% torsdag den 22. august 2013
Deltagere:
Finn Arvid Olsson
Kurt Trangbæk
Dorthe Jensen Lundquist
Vibeke Johnsen
Kurt Koudahl
Peter Schantz
Knud Illeris
Birgitte Simonsen
Charlotte Poulsen
Ulla Eriksen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 13. maj 2013
Referat blev godkendt med følgende korrektion: Pkt 5 temadrøftelse fortsat: ”Hvorfor er
erhvervsuddannelserne i stor udstrækning blevet ……….”. Endvidere blev der henvist til
Forum100%’s informationsbrev af 12. august 2013, hvori der står, at 72% af en
ungdomsårgang starter en gymnasial uddannelse, mens kun 50% afslutter den. Der er
usikkerhed om disse tal, men ifølge Danmarks Statistik er 39% af de 20-årige enten i gang
med en almen gymnasial uddannelse eller de har gennemført den, mens 15% er i gang med
eller har gennemført en erhvervsgymnasial uddannelse.
2. Siden sidst
- Projekt faglighed, pædagogik og forbrug af hash i ungdomsuddannelserne
Projektet har som formål at undersøge de læringsmæssige konsekvenser, det kan få
for unge i ungdomsuddannelserne at indtage hash, og de tilmeldte skoler til projektet
har haft besøg af forskningsleder Birgitte Simonsen. Projektet relaterer sig til de
projekter, der er eller har været i gang, om de sundhedsmæssige og sociale
konsekvenser, men har altså valgt at have fokus på selve læringen og
undervisningen, da der indtil videre ikke er foretaget undersøgelser inden for dette
område. Det har ikke været helt nemt at få talt om forbruget af hash på skolerne, da
der samtidig naturligt nok er bekymring for, om omtalen kan skade skolernes image.
”Historien” i projektet er, at forbrug af hash ikke er et subkulturelt fænomen, men
tværtimod er overalt. Der arbejdes på, at projektet kan munde ud i en fremtidig
seminarrække. Der er endvidere forslag til, at det kan undersøges, hvorledes der evt.
er sammenhæng mellem almindelig rygning og hashrygning. Der er plan om et møde
med Henrik Rindom, som er lægelig specialist inden for området. Der er søgt om
økonomisk støtte til projektet i forskellige ministerier, men på trods af stor vejvilje
henvises der videre til andre initiativer, som ligger uden for projektets formål og som
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varetages af andre. Der er skrevet kronik til Information om projektet. Der afholdes
åben afsluttende konference om projektets resultater den 12. marts 2014.
-

Projekt ”Ledelse i praksis”
Seminarrækken er fortsat en meget stor succes hos ledere på ungdomsuddannelserne.
Ifølge evalueringer fra kursisterne er der flere årsager. En af dem er, at kurserne er
meget praksisnære og giver netværk. Der er netværk fra de første hold på de tekniske
skoler fra 2004, som stadig eksisterer. Der er sket en kraftig stigning i antallet af
tilmeldte til kurserne det seneste år, og de næste hold er fyldt op til ind i 2014. Der
startes nye hold igen i december 2013 og marts 2014. Folder om næste kursus med
ledige pladser vedhæftes, og folderen udsendes også af Rektorforeningen og Danske
Erhvervsskoler – Lederne til alle deres medlemsskoler. Der er et fint samarbejde
mellem foreningerne om kurserne, og der er taget initiativ til at udvide
samarbejdsgruppen med VUC’s sekretariat. Endvidere går Peter Schantz med i
gruppen som leder af en produktionsskole. Kurserne har stigende deltagelse fra disse
skoleformer, og baggrundsgruppen har således repræsentanter fra alle
ungdomsuddannelser. Forum100%’s åbne årsmøde den 30. september 2013 har
Ledelse som tema. Christian S. Nissen, tidligere generaldirektør for DR1, har sagt ja
til at holde foredrag inden for temaet. Birger Hørning, direktør på HANSENBERG,
vil holde oplæg om ledelse i forbindelse med nye overenskomster.

-

Naturvidenskabsprojekt
Projektets formål er at belyse, hvordan undervisningen på nogle af de gymnasiale
ungdomsuddannelser kan bidrage til at øge unges interesse for de tekniske og
naturvidenskabelige uddannelser. Projektet har afholdt seminar i maj måned med
stort engagement hos skolernes projektdeltagere og er i sin sidste fase nu. Der
afholdes åben, afsluttende konference med præsentation af projektets resultater den
7. november 2013. Der har været meget læreruddannelse i projektet. Det vil blive
forsøgt at fortsætte projektet i mindre omfattende form og med flere skoler
involverede.

-

IT og pædagogik
GL er ved at afsøge, hvad der sker på området. Der er så vidt vides ingen relevant
forskning. GL arbejder videre med feltet.

- Vejledning og jobcentre
Der har været afholdt møde med Hillerød Kommunes direktør for børn, unge og
skoler om et eventuelt følgeforskningsprojekt om kommunens forsøg på at
sammenlægge dele af jobcenterfunktionen med UU. For Forum100% kan det være
særdeles relevant i forhold til foreningens målsætning om at komme nærmere de
unge, der hverken går på en uddannelse eller har et job. Det er hensigten, at alle
skoler/kommuner, der ønsker at deltage i lignende forsøgs- og udviklingsarbejde, kan
deltage i projektet. Status er, at ledelsen i Hillerød Kommune har projektet på deres
kommende ledermøde.
-
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Forslag om tværsektorielt EUD-/produktionsskole-/gymnasie- projekt i forbindelse
med EUD-reform i efteråret 2013

EUD-reformen, der er varslet i efteråret 2013, vil få betydning for alle
ungdomsuddannelserne. Det kan være relevant, at Forum100% går aktivt og foran
ind i tværsektorielt projekt, der helt overordnet ser på ungdomsuddannelserne i et
fagligt/pædagogisk, men også strukturelt perspektiv. Vi arbejder foreløbig med en
mindre bestyrelses-arbejdsgruppe på tværs af uddannelserne. Det har været meget
vanskeligt at få klarhed over, hvordan reformen nøjagtigt kommer til at se ud. Så
snart vi ved mere, indkaldes den tværgående gruppe.
Generalforsamling (GF) 2013
- Dagsorden generalforsamling og tilmelding
Indkaldelse til generalforsamling er sendt ud til medlemmer af Forum100% og
invitation og program for årsmøde er sendt ud til samtlige, der kan være
interesserede. Denne del af mødet er åbent. Bestyrelsen bedes huske at melde sig til
begge dele hos Anne Mette Jensen.
-

Forslag til vedtægtsændringer.
§12.1. ændres fra ”2 måneder” til ”6 måneder”. Denne ændring er blot en
konsekvens af ændret regnskabsår og vil komme med på generalforsamlingen. Der er
ikke yderligere forslag til vedtægtsændringer.

-

Bestyrelse på valg
Der er tre afgående medlemmer fra den nuværende bestyrelse. Siden
bestyrelsesmødet er Rektor Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns åbne Gymnasium,
Rektor Claus Niller, Roskilde Katedralskole og UU-leder Bjarne Juhl Olesen, UU
Center Kolding stillet op til bestyrelsen for Forum100%. Bjarne Juhl Olesen er
indstillet af UU Danmark. Københavns åbne Gymnasium og UU Center Kolding er
samtidig blevet medlemmer af Forum100%.

3. Årsmøde 2013
Program og tilmelding vedhæftet. Der er planlagt årsmøde om ledelse i forlængelse af
generalforsamlingen. Christian S. Nissen, tidligere generaldirektør i DR1 har sagt ja til at
holde foredrag, og Birger Hørning vil holde foredrag om ledelse og de nye overenskomster.
4. Temadrøftelse i bestyrelsen fortsat - Oplæg ved Peter Schantz (vedhæftet)
Der var stor enighed om, at oplægget giver et meget konkret og overskueligt overblik over
regeringens ideer med folkeskolereform set i relation til Forum100%’s formål og hensigter.
Der var også usikkerhed i forhold til, hvor regeringen står nu. Eksempelvis er det ikke
tydeligt, hvad der sker med flexuddannelsen. Der var ikke megen tid til debat, men oplægget
kan bruges i det videre arbejde med EUD/produktionsskole/gymnasieprojekt. Der blev
desuden omdelt skrift fra Produktionsskoleforeningen om den samlede situation for EUD og
produktionsskoler.
5. Kommende møder
Mandag den 30. september 2013 kl. 10.00 – 16.00 i Middelfart:
Generalforsamling + årsmøde (tema ledelse) + konstituering af valgt bestyrelse
Bestyrelsesmøder i den nye bestyrelse aftales over mails.
Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 – 15.00 i Middelfart: Afsluttende åben
konference med resultater fra naturvidenskabsprojekt
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Onsdag den 12. marts 2014: Afsluttende åben konference med resultater fra Hashprojekt
Evt.
- Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Kurt Trangbæk, Birgitte Vedersø og Lars
Ulriksen
- Der blev drøftet muligheder for samarbejde med scholarstipendiater og for at få flere
medlemmer.
Ulla Eriksen
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