FORUMlOO%

Referat
Forum100% generalforsamling 2019
25. september 2019 kl. 13-15

Sted

Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C

Deltagere:

Dorthe Jensen Lundqvist, VUC Roskilde
Peter Schantz, UU-center, København
Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns åbne Gymnasium
Kurt Koudahl Petersen
Keld Skovsgård, Tech College Aalborg
Gitte Grønnemose Buthler, Gymnasieskolernes Lærerforening
Karin Bøhrk, Borupgaard Gymnasium
Kim Brynaa, Københavns Kommunes Ungdomsskole
Ulla Højmark Jensen, Professionshøjskolen Absalon
Ulla Winther Koch, HF &VUC Bestyrelserne
Randi Bruhn Mannion, Dansk Center for Undervisningsmiljø
Helle Hansen, Elsesminde Odense Produktionsskole
Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen
Mette Slottved, VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd
Rita Buhl, Via University College
Henning Rasmussen, Landsforeningen af 10.klasseskoler
Gert Jessen, Livsmod
Lærke Spile (Forum100%)
Cathrine Jane Thomas (ref). (Forum100%)
Jørgen Lørvig Jensen (Forum100%)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
3. Bestyrelsens forelæggelse af regnskab for 2018 og
budget for 2020 til godkendelse
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bilag:
* Kandidatliste
6. Eventuelt
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1.Valg af dirigent
Keld Skovsgaard blev valgt som dirigent.
Keld konkluderede, at alt er retsmæssigt indkaldt i forbindelse med generalforsamlingen.
2.Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
Ulla fremlagde den mundtlige beretning.
Beretningen var også vedhæftet i invitationen til generalforsamlingen.
Ulla´ præsentation med power point vedhæftes dette referat.
Der bliver arbejdet med kerneområderne: projekter, kurser og konferencer.
Fremtidsønsker: flere medlemmer: flere konferencer, flere projekter. Vil gerne være debatskabende og være
med til at sætte en politisk dagsorden.
I sin beretning kom Ulla ind på følgende:
- Karaktergivningsprojektet. I forlængelse af projektet er der etableret et netværk. De havde første møde
i marts 2019 på Københavns åbne gymnasium. Netværket har Thomas Strømberg som formand.
- PAS projektet. Som udspring af projektet er der etableret to workshops; Håndtering af problematisk
hashforbrug og Rusmiddelforebyggende undervisning. Søren Holm er kursusleder.
- Der blev gennemført en konference om Unge og sårbarhed. Heraf udsprang et netværk med Gert Jessen som formand.
- I samarbejde med DCUM og Ungdomsskoleforeningen arbejdes der på at etablere en temadag om Undervisernes relationskompetencer.
- I samarbejde med Michael Ørbech er der udformet en kursusbeskrivelse til Ledelse af professionelle
læringsfællesskaber.
- Med afsæt i oplæg fra Kurt Koudahl Petersens om Fremtidens ungdomsuddannelser blev der arrangeret to temadage i efteråret 2018. Det er tanken, at Forum100% skal arrangere en større konference om
temaet Fremtidens ungdomsuddannelser. Der udformes et samlet notat med ideer og udfordringer.
- Der laves fortsat opsøgende arbejde med henblik på at hverve nye medlemmer.
Beretningen blev godkendt.
3.Bestyrelsens forelæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2020 til
godkendelse
Sekretariatsleder, Jørgen Lørvig Jensen, gennemgik regnskabet for 2018.
Regnskabet viser et overskud på kr.124.127,- som overføres til egenkapitalen, der pr.
31. 12.2018 er på kr. 335.069-. Regnskabet blev godkendt.
Budget 2020 blev gennemgået og godkendt.
Spørgsmål/indvendinger:
- Den store indsats for at skabe bedre økonomi blev værdsat.
-
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4.Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ingen forslag
Jørgen henviste til den udsendte virksomhedsplan, hvor man kan se indsatsområder og gennemgik udvalgte
kommende tiltag:
-

Netværksmøde i forlængelse af karaktergivningsprojektet. Næste netværksmøde er den 10. december
2019 på Erhvervsakademiet Aarhus.

-

Ledelse af professionelle læringsfællesskaber med Michael Ørbech og Rose Alberg med start 24. oktober
2019 i Skælskør.

-

Håndtering af problematisk hashforbrug, som er et samarbejde mellem Landsforeningen af 10. klasseskoler, Ungdomsskoleforening og Forum100% finder sted den 9. oktober 2019 i Odense

-

Rusmiddelforebyggende undervisning, som er et samarbejde med Landsforeningen af 10. klasseskoler og
Forum100% finder sted den 23. oktober 2019 i Odense.

-

Fælles alkoholforebyggelse på ungdomsuddannelserne er et udspil under SSP fagrådet, som vi er inviteret
med i: i den forbindelse er Trygfonden interesseret i virkningsevaluering af PAS-projektet. Mette fra
VIVE er interesseret i dette. Vi kontakter Søren Holm om dette udspil.

-

Konference – Forebyggelse af digital mobning den 28. november 2019 hos Høje-Tåstrup Gymnasium.
Tak for stor indsats fra Gitte Grønnemose og Kim Brynaa.

-

Temadag om Undervisernes relationskompetencer d. 23. januar 2020 er resultatet af et samarbejde mellem DCUM, Ungdomsskoleforeningen, Mensk (Camilla Mørch) og Forum100%

-

Fremtidens ungdomsuddannelser – arbejdsgruppen er ved at udforme et notat i forlængelse af temadagene i bestyrelsen i 2018. Arbejdsgruppen har en kontakt i UVM, der gerne vil læse oplægget.

-

Ledelse i praksis – hold 3 er godt i gang, og der planlægges nye datoer for hold 4 forår og efterår 2020
og forår 2021.

-

Ensomhedsprojektet – justeret ansøgning indsendt til Veluxfonden. Gert Jessen har indgået i skrivningen
af ansøgningen. Der kan gå mellem 6 til 9 måneder inden vi får svar på ansøgningen. Vi takker caseskolerne og følgegruppen for stor hjælp.

-

Karrierelæring: Formulering af idé og procedure aftales med Rita Buhl.

-

Uddannelsernes råd: fortsat udfoldning af ideen og etablering af høring. Kurt refererer: Der er holdt
møde med Sofie Carsten Nielsen Radikale Venstre. Der planlægges en høring i marts / april, evt. i fællessalen på Christiansborg, hvor ordførere og andre relevante samarbejdspartnere inviteres. Her præsenteres ideen med uddannelsernes råd og deltagerne får mulighed for at udtrykke holdninger og perspektiver. Udvalget har lavet udkast til notat og procedure og foreslår Jacob Fuglsang som moderator i processen. Kurt vil opdatere bestyrelsen løbende.

-

Vejledning: Forberedelse af konference og etablering af udvalg. Punktet tages op på bestyrelsesmødet i
december (se virksomhedsplan s. 10).

-

Frafald i ungdomsuddannelser: nedsættelse af udvalg: Konkretisering (se virksomhedsplan s. 11) Der
blev foreslået at begrebet ”frafald” ændres til fx fastholdelse, gennemførelse, tilstedeværelse, inklusion.
Der arbejdes videre med emnet på næste bestyrelsesmøde.

-

Samtaleboblen: Gratis tilbud om coaching af elever. Der udformes en beskrivelse til Forum100%´s medlemmer. I den forbindelse kontaktes Thomas Pedersen.
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-

Evaluering af FGU med ungeperspektiv med afsæt i Ulla Højmarks oplæg på bestyrelsesmødet d. 23.
maj 2019. Punktet tages med i virksomhedsplanen.

Nye emner:
-

Randi, DCUM: elevinddragelse – hvordan skaber vi elevinddragelse i undervisningen og i miljøet generelt. (Randi sender en kort beskrivelse, som tages op i bestyrelsen). Der blev spurgt ind til, om emnet
relaterer sig til Underviserens relationskompetencer.

-

Dorte VUC Roskilde: Fællesskabers indflydelse – evt. koblet til verdensmål

-

Rita Buhl, VIA: kobler karrierelæring til Randis elevinddragelse og til fællesskaber.

5.Valg af medlemmer til bestyrelsen
På kandidatlisten er tre nye kandidater opstillet:
Henning Rasmussen, formand for Landsforeningen af 10. klasseskoler
Gunna Funder Hansen, direktør for SOSU Fyn
Gert Jessen, Livsmod
Anne-Birgitte Rasmussen, rektor på Københavns åbne gymnasium blev ligeledes foreslået.
Alle fire kandidater blev valgt. Vi byder de fire kandidater velkommen i bestyrelsen og ser frem til godt samarbejde.
6.Eventuelt
Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør fra Politiken holdt et oplæg før generalforsamlingen.
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