Bestyrelsens beretning om
det forløbene regnsskabsår
Ved bestyrelsesforperson Ulla Højmark Jensen

Forum 100% generalforsamling 2019, Odin
Havnepark, lumbyvej 17F, 5000 Odense C lokale 11
25. September 2019 10.00-15.00

Forum 100% formål og opgaver
FORUM100% har til formål at

Vi skal:

 Skabe et forum for mundtlig og skriftlig debat

samt udveksling af viden om fagligt og
pædagogisk indhold i ungdomsuddannelserne
i nationalt og internationalt perspektiv.
 Udvikle ny viden om læring inden for

ungdomsuddannelserne.
 Formidle viden, dokumentation og praktisk

erfaring mellem de forskellige aktører på
området.
 Skabe tæt kontakt mellem

ungdomsuddannelserne, forskningen og
erhvervslivet.
 Påvirke det politiske beslutningsgrundlag.

(kilde: vedtægterne)

• Skabe debat og udveksling
af viden
• Udvikle ny viden
• Formidle viden,
dokumentation og praktisk
erfaring
• Skabe kontakt
• Påvirke
Gøres gennem:
1. Forsknings – og udviklingsprojekter
2. Kurser, temadage, workshop og netværk
3. Konferencer
4. Andre aktiviteter

1. Forsknings- og udviklingsprojekter
Karaktergivningsprojektet
Projektholdere: Simonsen&Illeris, Cefu og Forum 100%
13 skoler deltager i undersøgelse (og finansierer den)
Konference i marts 2018
Publikation: Karakterbogen skrevet af Noemi og Arnt/Cefu AaU
+ netværk (Thomas Strømberg formand, 1. møde i marts 2019

PASprojektet
Projektholdere: Forum100% og Søren Holm
Finansieret af SATSpuljemidler 2015-2018
Konference på Syddansk Erhvervsskole
Publikation: Pas-rusmiddelforebyggende undervisning i
ungdomsuddannelserne
+ fortsat opsøgende arbejde på skoler
+ arbejde for at få ind i fag på FGU
+ kurser
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2. Kurser, temadage, workshop og netværk
Kurser:
1. Ledelse i praksis: Hold 1 på ny ordning i gang i

sommer 2018 og hold 2 er nu i gang.
2. Kurser i rusmiddelforebyggende

undervisning og håndtering af problematisk
hashforbrug: forlængelse af Pas-projektet –
Søren Holm har stået for 2 nye workshops i
2018.
3. Undervisernes relations kompetencer: i

samarbejde med DCUM og
ungdomsskoleforeningen ligger der udkast til
kursus som bestyrelsen støtter op om
4. Ledelse af professionelle

læringsfællesskaber: I samarbejde med
Michael Ørbech er der udformet et udkast til
kurset – dette støttes af bestyrelsen

Netværk:
1. Udløber af karaktergivningsprojektet
(med Thomas Strømberg som tovholder)
2. Udløber af unge og sårbarheds
konferencen (ikke helt i gang endnu - evt
med Gert Jessen som tovholder)
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3. Konference 2018
Unge og sårbarhed
Planlægning: Gitte Grønnemose
Butler

Tid og sted:28. november på Next
Sukkertoppen i Valby
Deltager: fra
ungdomsuddannelserne,
forskningsinstitutioner og fonde.
Deltagere: 130 personer

Positive erfaringer:
- Tid til at annoncere (+ i GL bladet)
- Kombinationen af teoretisk oplæg fra
forskningen og praktiske eksempler fra
skolernes hverdag
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4. Andre aktiviteter (1/2)
Arbejdet med at hverve
nye medlemmer:
 Nogle henvendte sig til

sekretariatet for at høre
nærmere (fx efter
konference eller kurser)

Temadage i bestyrelsen
 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 arrangerer en større konference om
temaet Fremtidens ungdomsuddannelser. Der udformes et samlet
notat med ideer og udfordringer.

 Nogle blev kontaktet som

del af vores opsøgende
arbejde og besøg på
skolerne.
 Nogle melder sig ud –

bl.a.fordi de må
spare/prioritere
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4. Andre aktiviteter (2/2)
Virksomhedsplan

Økonomi

 Er dokument der løbende skal opdateres og være

 Sekretariatet fremlagde budgettet for 2018

retningsgivende for, hvad vi i Forum 100%s bestyrelse
vil arbejde med i det næste år.
 Virksomhedsplanen blev fremlagt på

bestyrelsesmøde i maj 2018.

på generalforsamlingen i september 2017.
Sekretariatet foretager løbende
økonomistyring og udfærdiger estimater.
 Der er en god økonomi og vi har sat ekstra

aktiviteter i gang:
 ny hjemmeside

 betaling til ekstern konsulent til temadagene om

Fremtidens ungdomsuddannelse
 ekstern hjælp til skrivning af ansøgning til

Veluxfonden.
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Forum 100%: Hvordan kan vi det næste år bedst
arbejde for bl.a. at ‘udvikle ny viden om læring
inden for ungdomsuddannelserne’?

Det er ikke ligegyldigt hvordan vi sender de unge afsted
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