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Referat af
Bestyrelsesmøde tirsdag, den 26. marts 2019 kl. 12.30-15.00
Sted:

Gymnasieskolernes Lærerforening, Vesterbrogade 16, København

Tilstede:

Ulla Højmark Jensen, Gitte Grønnemose Butler, Kim Brynaa, Dorthe Jensen Lundqvist,
Finn Arvid Olsson, Ejnar Bo Pedersen, Helle Hansen, Keld Skovsgård, Karin Bøhrk,
Mette Slottved, Cathrine Thomas og Jørgen Lørvig Jensen

Afbud:

Ulla Winther Koch, Rita Buhl, Kurt Koudahl, Søren Myrup og Troels Brandt

Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden:
1.

2.
3.

3.

Indledning og formaliteter
a. Præsentation af GL ved Gitte Grønnemose Butler
b. Nye bestyrelsesmedlemmer i Forum 100%
- Mette Slottved
- Helle Hansen
c. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 7. februar
201919
Udkast til årsrapport for 2018
d. - orientering og vedtagelse af udkastet
Projekter i regi af Forum100%
e. Udvalget om Uddannelsernes Råd
- forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe: Ejnar, Kurt,
Rita og ? dato for første møde:
f. FGU-projekt
- Idé af Ulla Højmark Jensen
- forslag til, hvordan vi kommer videre
g. Ensomhedsprojektet
- status
- caseskoler
h. Drøftelse af retningslinjer for opstart af projekter
Oplæg ved Ulla Højmark
Konferencer, kurser, workshop og netværk
i.
-

Se hjemmesiden
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Bilag 4

Fremtidens ungdomsuddannelser
Konference planlægges: hvem hjælper?
Notat sammenskrives: Kurt, Finn, Ejnar og?
Dato for første møde om sammenskrivning:

j.

Konference om ”Digital mobning”
-status
k. Netværk om Karakterer, elevstrategier og feedback
- -evaluering af første netværksmødet den 7. marts
l. Håndtering af problematisk hashforbrug
- orientering om næste kursus
m. Undervisning om rusmiddelforebyggende undervisning
– orientering om næste kursus
4.
5.

Drøftelse af rapport fra Eva om Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser

n. - Oplæg ved Ulla Højmark Jensen
Afrunding
o. Næste møde
p. mødeplanen

Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7

Bilag 8
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1.Indledning og formaliteter
1.a Præsentation af GL ved Gitte Grønnemose Butler
Gitte præsenterede GL´s organisering, indsatsområder (løn- og overenskomst samt uddannelsespolitik) og samarbejdsområder. Se den præsentationen.
1.b Nye bestyrelsesmedlemmer i Forum 100%.
Mette Slottved, Vive og Helle Hansen, Elsesminde Produktionsskole
Mette og Helle præsenterede sig selv i præsentationsrunden. Formanden bød velkommen til de
nye bestyrelsesmedlemmer.
1.c Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 7. februar 2019
Ingen kommentarer til referatet.
Møderne bliver fremover holdt fra 12.30-15.00.
Bestyrelsens medlemmer bedes venligst fremsende kopi af ID med billede af pas eller kørekort
og det gule sygesikringsbevis til sekretariatet.
2.d. Udkast til årsrapport for 2018
Jørgen præsenterede udkastet af årsrapporten (vedhæftet som bilag).
Det endelig overskud for 2018 er på kr. 124.127,-. Resultatet overføres til egenkapitalen, der
pr. 31.12.2018 udgør kr.335.069,-. Ledelsesberetningen fremgår af side 8 -13. Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Det skal sikres, at egenkapitalen dækker et beløb ”så enhver kan svare
sit” dvs. forpligtelser om løn, ferie, administration og husleje mv.

3.Projekter i regi af Forum100%
3.e. Udvalget om Uddannelsernes Råd.
Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe:
Rita har ikke mulighed for at deltage i arbejdsgruppen. Helle vil gerne deltage i stedet. Der blev
aftalt, at Helle, Ejnar og Kurt kontakter hinanden og aftaler møder, og giver efterfølgende status kontinuerligt til kommende bestyrelsesmøder.
Listen skal opdateres med nye relevante navne i Uddannelsernes Råd.
3.f.FGU-projekt - Idé af Ulla Højmark Jensen - forslag til, hvordan vi kommer videre?
Ulla gav status på projektideen. Hun har kontaktet forskellige mulige samarbejdspartnere, men
de er afventende, og er i øvrigt forbundet med uddannelsesinstitutioner i konsortier.
Ulla har indkaldt til et møde d. 2. maj vedr. projektet, for at nedsætte en arbejdsgruppe. Herefter giver hun en status.
Der blev tilkendegivet, at Forum100% er oplagt til at indgå i projektet, bl.a. med afsæt i at Forums målgruppe også er unge i udsatte positioner. Det skal dog indkredses hvordan, når der er
større afklaring af, hvordan Undervisningsministeriet vil fordele midler ift. evalueringen af
FGU.
Det blev bemærket, at der kan forekomme konkurrence med taxameteret mellem forskellige institutioner, aktører og kommunen, hvor økonomiske interesser kan blive styrende for indsatserne frem for de og unges behov. Problemstillingen om uddannelsespålægget for de unge blev
fremhævet. Flere steder har man endnu ikke ansat en direktør for FGU og det blev påpeget at
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det er vigtigt at sætte fokus på brobygningen til ungdomsuddannelserne fra FGU. Dvs. hvad
vælger de unge bagefter.
Ulla overvejer om der skal lægges fokus på nogle særlige vinkler: fx kontaktpersonen for den
unge for ikke at lægge sig for meget op af det, Undervisningsministeriet vil undersøge. Hun vil
gerne lægge særlig vægt på ungeperspektivet og interesser sig primært for følgeforskningen
frem for evalueringen.
Der var stor ros til Ulla for et godt oplæg.
Ejnar sidder i FGU-følgegruppen, hvor Thomas Bugge fra UVM også sidder og vil spørge ham,
hvilke muligheder han ser for projektet i relation til oplægget fra Ulla.
Se desuden:190124-Kom-godt-i-gang-med-maalgruppevurdering.pdf
3.g.Ensomhedsprojektet – status – caseskoler
Jørgen gav status på ansøgningen og over interessetilkendegivelser fra caseskolerne.
Veluxfondens fondsrådgiver har givet en første vurdering af vores ansøgning, og hun mener, at
vi skal lægge mere vægt på de unge end vi gør nu. Gert Jessen er med i skriveprocessen.
Jørgen præsenterede også følgegruppen, som består af:
•
•
•
•
•

VIVE
VIA
UU - Danmark
Ungdomsskoleforeningen
DPU v/Helle Rabøl Hansen

Der blev spurgt til udgifter for caseskolerne. Jørgen svarer skolerne på dette.
Der blev spurgt til projektledelse af projektet: Der ansættes en projektleder, når midlerne tildeles. Projektlederen ansættes i Forum 100% og refererer til sekretariatet. Bestyrelsen ansætter
og er med i ansættelsesudvalget.
3.h.Drøftelse af retningslinjer for opstart af projekter - oplæg ved Ulla Højmark
Ulla præsenterede retningslinjer – se vedhæftede slides
Alle projekter forelægges bestyrelsen og hele bestyrelsen skal godkende projektideen, og det
skal selvfølgelig henvende sig til Forum100%’s målgruppe. Projekterne skal skabe videndeling
og netværk. Ressourcerne skal søges hos andre – Forum skal ikke umiddelbart finansiere projekter og projekterne skal være tværgående. Det skal vurderes, hvor mange projekter Forum100% kan klare at have i gang samtidig. Desuden blev det påpeget, at der, hvor vi har haft
størst gennemslagskraft, har været i større projekter – og vi skal prioritere større nationale projekter, hvor medlemsorganisationen bliver synliggjort. Det blev også gjort opmærksom på, at vi
skal tænke bredt og ikke på særlige ungdomsuddannelsesretninger.
Ulla foreslår, at der kan gives starthjælp til projektet eller midler til småprojekter.
Udvalgte bestyrelsesmedlemmer efterlyste erfaringer med at inddrage vidensinstitutioner i projekter. Dette blev belyst ved følgende bemærkninger om, at vi har inddraget vidensinstitutioner
som supplement og kvalificering af aktiviteter og sikret et tværsektorielt forskningsfokus. Vi
har brugt vidensinstitutioner for at sikre og legitimere kvalitet og ”objektivitet” i vores projekter
som blåstempling. Vi har også fået forskningsperspektivet i projekter med finansiering. Vi skal
samtidig sikre, at vi ikke er partiske, når vi vælger samarbejdspartnere. Det kan være en problemstilling, hvis der er sammenfald mellem repræsentanter af vidensinstitutioner i bestyrelsen
og aftager af projektet. Det blev henvist til tidligere projekter, hvor dele af bestyrelsen varetog
væsentlige elementer af et projekt. Aftalen er, at vi tager problemstillingen op i bestyrelsen, hvis
det bliver aktuelt.
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3.Konferencer, kurser, workshop og netværk
3.i.Fremtidens ungdomsuddannelse
Gitte informerede om, at DEA holder en konference om fremtidens ungdomsuddannelser den 3.
april på Christiansborg Herudover kommer der en udmelding fra ministeriet til efteråret om finansiering.
Keld påpegede, at der søsættes mange tiltag, hvor temaet drøftes. Keld anbefaler, at vi rykker
lidt hurtigt på det, for at kunne sige noget tværinstitutionelt.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kurt, Finn, Ejnar og Keld og sekretariatet, som
vil lave sammenskrivning på de forskellige notater, der eksisterer fra temadagene. Arbejdsgruppen vil lave et samlet notat, som kan bruges i forskellige sammenhænge. De giver status på
ovenstående punkter til næstkommende bestyrelsesmøde.
3.j.Konference om ”Digital mobning” – status
Gitte gav status på formål, indhold og form på konferencen. Den skal være den. 28/11 2019 på
Høje-Taastrup Gymnasium.
Formål: Afdækning af hvad er problemets omfang er. Og at deltagerne opnår anti-mobbe-redskaber til at forebygge og håndtere problemet med digital mobning. Det er målet at få sat spot
på den skjulte og anonyme digitale mobning, så undervisere, vejledere og ledere af ungdomsuddannelser kan opnå redskaber til at forebygge og håndtere problemet.
Oplægsholdere: Helle Rabøl fra center for rummelighed + en psykologisk, juridisk og sundhedsfaglig vinkel, et ungeperspektiv, samt et praktisk – hands-on-perspektiv skal inddrages i oplæg.
Kim tilføjede, at det er et emne, som vi erkender, er vigtigt – uden at vi helt ved hvordan og
hvorfor – vi kan bare mærke, at det er vigtigt, og at vi skal gøre noget.
Helle påpegede, at den mobbende og grænsemobbende adfærd starter et sted – inden den udføres på ungdomsuddannelsen og på sociale medier. Desuden fremhævede hun, at det vil være
fint at sætte begrebet forebyggende ind i titlen på konferencen.
Karin tilføjede, at det er meget relevant tema – det er svært at operationalisere anti-mobbe-strategier – man ved, at de er der, og at man skal anvende dem, men det er meget svært.
Den nye titel på konferencen er Forebyggelse af digital mobning.
3.k.Netværk om Karakterer, elevstrategier og feedback. Evaluering af første netværksmødet den 7. marts
Cathrine fortalte om netværksmødet, som fandt sted på Københavns åbne Gymnasium og hvor
40 engagerede deltagere var mødt frem. Netværket summede af videndeling om praksis og netværk mellem deltagerne. Næste netværk er i efteråret og skal afholdes i Jylland. Thomas
Strømberg fra Københavns åbne Gymnasium er formand for netværket og bidrog med væsentlige input på netværksdagen sammen med kolleger og elever. Se vores hjemmeside.

3.l.Håndtering af problematisk hashforbrug. Orientering om næste kursus
Sekretariatet informerede om workshoppen om Håndtering af problematisk hashforbrug den
24. april i Odense. Søren Holm er underviser. Der er pt. 13 tilmeldte. Se programmet.
Søren Holm har været projektleder på Pas-projektet, som vi fik bevilget gennem Sundhedsstyrelsen. Jørgen opfordrede til at tilmelde deltagere.
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3.m.Undervisning om rusmiddelforebyggende undervisning.
Næste workshop om Undervisning om rusmiddelforebyggende undervisning finder sted onsdag,
den 22.maj i Odense. Se programmet.
4.n.Drøftelse af rapport fra Eva om Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelserne
Ulla gav oplæg om centrale pointer til rapporten, og der blev efterfølgende drøftet relevante problematikker ift. elevtrivsel. Se præsentationen fra Ulla.
VIVE vil undersøge centrale pointer fra rapporten.
Ulla opfordrer til, at man sender forslag til eventuelle rapporter vi kan drøfte fælles, og sender
dem til Jørgen.
5.Afrunding
5.o.Næste møde: 23. maj 2019, 12.30 – 15.00, VUC Roskilde hos Dorthe Lundqvist
5.p.Mødeplanen

Se hjemmesiden.
6.4.2019
Ref. cjt+jlj
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