FORUMlOO%
30. maj 2019
Referat af
Bestyrelsesmøde torsdag, den 23. maj 2019
Sted:

VUC Roskilde, Læderstræde 4, 4000 Roskilde

Tilstede:

Dorthe Jensen Lindqvist Rita Buhl, Ulla Højmark Jensen, Mette
Slottved, Kurt Koudahl Petersen, Søren Myrup og Karin Bøhrk,
Cathrine Jane Thomas og Jørgen Lørvig Jensen

Fraværende:

Ejnar Bo Pedersen, Keld Skovsgård, Kim Brynaa, Ulla Winther Koch,
Gitte Grønnemose Butler, Helle Hansen og Finn Arvid Olson.

Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden:
1.

2.
3.

4.

Indledning og formaliteter
a. Præsentation af VUC Roskilde efter FGU: Det nye HF&VUC
Roskilde
b. Nye bestyrelsesmedlemmer i Forum 100%
- Ulla Winther Koch
c. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 26. marts
Årsrapport for 2018
d. - Underskrift af årsrapporten af bestyrelsesmedlemmerne
Projekter i regi af Forum100%
e. Udvalget om Uddannelsernes Råd
- status fra arbejdsgruppens medlemmer:
f. FGU-projekt
- status og næste skridt ved Ulla Højmark Jensen
g. Ensomhedsprojektet
- status
Konferencer, kurser, workshop og netværk
h. Konference om ”Forebyggelse af digital mobning”
-status
i. Håndtering af problematisk hashforbrug
- status fra 24. april
j. Undervisning om rusmiddelforebyggende undervisning
– orientering om næste kursus den 22. maj 2019
k. Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
-praktisk orientering
l. Generalforsamlingen den 25. september
- oplægsholdere før selve generalforsamlingen
- drøftelse af valg til bestyrelsen

5.

Drøftelse af indsatsområder i den kommende periode -

6.

Rita Buhl præsenterer i kort form:

m. – drøftelse i bestyrelsen, så virksomhedsplanen kan udformes
n.

Se hjemmesiden + bilag 1

Brochurer udleveres på mødet
Bilag 2
Bilag 3

Karrierelæring i gymnasiet – et regionsprojekt om karrierelæring i STX, HHX og HTX i Randers

https://www.google.com/search?q=udsyn+i+udskolingen+film&rlz=1C1GGRV_enDK751DK751&oq=Udsyn+i+udskolingen&aqs=chrome.1.69i57j69i59.8587j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Se linket:

7.

Afrunding
o. Næste møde
p. mødeplanen
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1. Indledning og formaliteter
1.a Præsentation af VUC Roskilde efter FGU: Det nye HF&VUC Roskilde
Dorthe fortalte om VUC Roskildes aktiviteter og organisering efter FGU. Præsentation er vedhæftet
1.b Nye bestyrelsesmedlemmer i Forum 100%
Ulla Winther Koch. Hun var til møde i VUC Syd som repræsentant fra Undervisningsministeriet. Hun får
mulighed for at præsentere sig selv til næstkommende møde.
1.c Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 26. marts. (Se hjemmesiden + bilag 1)
Referatet blev godkendt. Ændring af tidspunkt i Outlook fra kl. 12.30 til 15.00.
2. d Årsrapport for 2018
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev årsrapport, revisionsprotokollat og regnskabserklæring for 20198.
Jørgen indhenter underskrift fra de medlemmer, som ikke havde mulighed for at være her til dette møde.
3. Projekter i regi af Forum100%
3.e Udvalget om Uddannelsernes Råd - status fra arbejdsgruppens medlemmer
Kurt fortalte om mødet, som blev holdt i maj i udvalget. Her deltog Ejnar, Kurt, Anne Birgitte Rasmussen
(KG) og Peter Schantz (UU-center København). Notat fra mødet er vedhæftet.
Der er udvalgt centrale politikere og organisationer, som gerne skulle fungere som ambassadører og som
indkaldes til møde (Se tidligere oplæg fra Kurt). Intentionen er at teste ideen om uddannelsernes råd.
Planen er endvidere at søge fondsmidler til at finansiere det forberedende arbejde. Dog vil folketingsvalget udsætte processen lidt, og der kommer status på næstkommende bestyrelsesmøde.
Udvalget skal holde møde med vicedirektøren for sekretariatet for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier
med henblik på et evt. samarbejde.
Der skelnes mellem Uddannelsernes råd og Fremtidens ungdomsuddannelser.
Vedr. Fremtidens ungdomsuddannelser
Rita refererede til Uddannelsesbladet, som i en artikel påpeger mange af de samme pointer, som vi kom
frem til de to temadage om FU. Læs det her: https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/4574/uddan-

nelsesforbundet_20190318.pdf
Intentionen er, at arbejdsgruppen om Fremtidens Ungdomsuddannelser færdiggør et notat med pointer
fra temadagene, som kan benyttes som Forum100%´s stemme i forhold til fremtidens ungdomsuddannelser. Jørgen fortalte, at der er møde om Fremtidens ungdomsuddannelser og de videre skridt d. 20. august 2019. Her deltager Ejnar, Keld, Kurt, Finn, Cathrine og Jørgen.
3.f FGU-projekt - status og næste skridt ved Ulla Højmark Jensen
Ulla gav status på FGU-projektet og fortalte om, hvordan der bl.a. planlægges at evaluere på individ-, institutions-/organisations- og samfundsniveau, og hvilke delprojekter/ nye aktiviteter, der kan springe ud
af FGU. Se også vedhæftede slides.
3.g Ensomhedsprojektet – status.
Jørgen har sammen med Gert Jessen sendt udkast til Veluxfonden. Der er lidt diskrepans mellem fondens
kriterier om konkrete aktiviteter for unge og projektets fokus på kompetenceudvikling for fagpersoner.
Der overvejes at sende ansøgningen til andre fonde. Vi har 8 caseskoler med i projektet.
4. Konferencer, kurser, workshop og netværk
4.h Konference om ”Forebyggelse af digital mobning” - status
Gitte og Kim har været behjælpelige med planlægning af konferencen. Der skal både være et forskningsmæssigt, et praktisk og et redskabsfokus. Datoen for konferencen er d. 28. november og programmet
kommer ud inden sommerferien.
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4.i Håndtering af problematisk hashforbrug Der har været gennemført workshop den 24, april i Odense med Søren Holm som underviser
4. j Rusmiddelforebyggende undervisning
Den 22. maj gennemførte Søren Holm undervisningen i denne workshop i Odin Havnepark.
4.k Ledelse af professionelle læringsfællesskaber - praktisk orientering
Der blev uddelt en folder om kurset. Den er også at finde på hjemmesiden. Kurset sættes i gang med første modul ud af tre den 24. og 25 oktober. Kursuslederne er Michael Ørbech og Rose Broberg.
4.l Generalforsamlingen den 25. september (Bilag 2)
- Oplægsholdere før selve generalforsamlingen.
Jørgen fortalte, at han har inviteret Jacob Fuglsang, Politiken til at holde oplæg om formiddagen om uddannelsespolitik med afsæt i sin artikel fra Politiken: https://politiken.dk/debat/ledere/art7200598/Der-

er-et-skrigende-behov-for-at-neds%C3%A6tte-en-kommission-for-ungdomsuddannelserne
Kurt anbefaler, at omdrejningspunktet kan være udfordringer i uddannelsessystemet og samfundet, og at
det kunne være relevant at invitere fx politikere, som kan være med til at drøfte problematikker, og som
kan pege på mulige løsninger.
Ulla anbefaler Jacob Mark som politisk oplægsholder.
Rita anbefaler, at det er korte oplæg, hvorefter der kan være en proces i panel og ved borde i salen, og
slutteligt kan der føres dialog. Jørgen arbejder videre med planlægningen.
Jørgen opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at komme med ønsker til indhold eller oplæg til Generalforsamlingen. Hvis der skulle opstå nogle ideer inden sommerferien, er bestyrelsen velkommen til at
sende dem til Jørgen.
5. Drøftelse af indsatsområder i den kommende periode 5.mDrøftelse i bestyrelsen, så virksomhedsplanen kan udformes (Bilag 3)
Jørgen opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at kontakte sekretariatet, hvis der er ønsker om nye tiltag
og temaer, så det kan skrives ind i virksomhedsplanen, der fremlægges på generalforsamlingen.
6. Rita Buhl præsenterer i kort form:
a) Karrierelæring i gymnasiet – et regionsprojekt om karrierelæring i STX, HHX og
HTX i Randers.
Rita gav oplæg om projektet. Se vedhæftede slides.
7. Afrunding
o. Næste møde
Generalforsamling d. 25. september 2019.
Næste bestyrelsesmøde d. 5. december 2019.
p. Mødeplanen
Planen for 2020 aftales på mødet d. 5. december 2019.
Den 30. maj 2019/ cjt og jlj
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