FORUMlOO%
Referat af
Bestyrelsesmøde torsdag, den 5. december 2019 kl. 12.30-15.00
Sted:

Professionshøjskolen Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Lokale Ros A2.01

Tilstede:

Keld Skovsgård, Ulla Højmark Jensen, Anne-Birgitte Rasmussen, Kurt Koudahl Petersen, Kim Brynaa,
Dorthe Jensen Lundqvist, Karin Bøhrk, Gert Jessen, Cathrine Thomas(ref.) og Jørgen Lørvig Jensen

Afbud:

Gitte Grønnemose Butler, Mette Slottved, Ulla Winther Koch, Rita Buhl, Helle Hansen, Ejnar Bo Pedersen,
Henning Rasmusen, Gunna Funder Hansen, Ejnar Bo Pedersen og Finn Arvid Olsson.

Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden:
1.
Indledning og formaliteter
a. Præsentation af Professionshøjskolen Absalon
Ved Ulla Højmark Jensen
b. Nye bestyrelsesmedlemmer i Forum 100%
- Ulla Winther Koch, Anne-Birgitte Rasmussen, Gert Jessen,
Henning Rasmussen og Gunna Funder Hansen
c. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 23. maj og af
generalforsamlingen den 25. september
d. Budgetopfølgning
e. Mødeplan for 2020
f. Medlemsfordele: herunder deltagerpris for medlemmer
2.
Projekter i regi af Forum100%
g. Udvalget om Uddannelsernes Råd
- status fra arbejdsgruppens medlemmer:
h. FGU-projekt
- status og næste skridt ved Ulla Højmark Jensen
i. Ensomhedsprojektet – ansøgningen til Veluxfonden
- status
3.
Konferencer, kurser, workshop og netværk
j. Konference om ”Forebyggelse af digital mobning”
- evaluering
k. Konference om vejledning:
- Forberedelse
- Nedsættelses af forberedelsesgruppe
l. Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
- status og første evaluering
m. Netværksdagen om karakterer, elevstrategier og feedback
- Status og vurderinger
n. Undervisernes relationskompetencer den 23. januar 2020
- status
o. Fastholdelse og gennemførelse af elever i ungdomsuddannelserne
- Udfoldelse af emnet: se referatet fra generalforsamlingen
- Nedsættelse af udvalg
p. Netværk om Unge og sårbarhed
- Drøftelse
- et bestyrelsesmedlem mere til udvalget
q. Ledelse i Praksis hold 3 og 4
- Markedsføring, ny folder
- Evalueringer
4.
Fagligt indspark
r Kort oplæg og diskussion af artikel af Ulla Højmark Jensen
5.
Afrunding
s
Næste møde
t
Evt.

Ny folder om Forum100%
udleveres på mødet
Se hjemmesiden + bilag 1 +2
bilag udleveres på mødet
bilag 3
bilag 4

bilag 5

bilag 6
bilag 7
bilag8

bilag 9
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1.Indledning og formaliteter
1.a Præsentation af Professionshøjskolen Absalon ved Ulla Højmark Jensen
Ulla præsenterede Professionshøjskolen Absalon (se præsentationen som bilag)
1.b Nye bestyrelsesmedlemmer i Forum100%
Gert Jessen og Anne-Birgitte præsenterede sig. Ulla bød velkommen til de nye medlemmer.
1.c godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet den 23. maj og generalforsamlingen den 25. september 2019
Der var ingen kommentarer til referaterne, som nu er godkendt.
1.d. Budgetopfølgning
Jørgen fremlagde estimat for 2019. Det blev påpeget, at det er meget små beløb, der fremgår af budgettet. For at
gøre budgettet større, er det nødvendig at søge ekstra midler til gennemførelse af landsdækkende projekter. Herudover er der som altid fokus på at hverve endnu flere medlemmer til foreningen for bl.a. at øge indtægterne på kontingent.
1.e Mødeplan for 2020
Datoen for generalforsamlingen blev ændret til den 24. september 2020 og bestyrelsen synes om forslaget til temamødet. Datoen for bestyrelsesmødet den 3. december blev ændret til den 2. december. Jørgen sender mødeplanen
ud og indkalder gennem outlook-kalenderen.
1.f Medlemsfordele, herunder deltagerpris for medlemmer og ikke-medlemmer.
Sekretariat udleverede oversigt over de forskellige aktiviteter med anførelse af priser for medlemmer og ikke-medlemmer. Det påpegedes, at der ved et af arrangementerne ikke var stor nok forskel på fordelen ved at være medlem i
deltagerprisen. Det tages til efterretning og sekretariatet tager højde for dette fremover.

2. Projekter i regi af Forum100%
2.g Udvalget om Uddannelsernes Råd
Kurt orienterede om, at udvalget har været til møde med tre ordførere fra Det Radikale Venstre om at arrangere en
høring om Uddannelsernes Råd på Christiansborg. Men der mangler økonomisk dækning af udgifter til oplægsholdere. Vi har søgt flere fonde. Der foreslås, at udvalget arbejder med at søge en større kreds af ordførere og organisationer for at skabe større interesse og opbakning både til høring og til UR. Kurt indkalder til næste møde i udvalget,
der består af Kurt Koudahl Petersen, Ejnar Bo Pedersen, Helle Hanen og Peter Schantz og sekretariatet. Oplægsholderne kan ev.t holde oplæg uden honorar.
2.h FGU-projekt
Der er på baggrund af 5 besøg på FGU-skoler en oplevelse af, at det er en produktionsskole eller VUC, som nu er blevet til en FGU-institutioner. Lærernes tilgang, krav og forventninger har stor betydning for undervisningen og vejledningen af de unge. Forskningsnetværket, som Ulla står i spidsen for, er gået i gang med at udarbejde en ansøgning til udvalgte fonde. Forum100% deltager med støtterklæring og opbakning. Se desuden præsentation fra Ulla.
Jørgen gjorde opmærksom på, at Løkkefonden er interesseret i et samarbejde med Forum100% og udvalgte FGUskoler med henblik på punkt 3 i oplægget fra Ulla om samarbejde mellem de to grupper af undervisere fra henholdsvis VUC og Produktionsskolerne. Helle Hansen er interesseret i at deltage i mødet om dette.
2.i Ensomhedsprojektet
Jørgen orienterede om afslaget på vores ansøgning til Veluxfonden. Fondsrådgiveren gav udtryk for, at ansøgningen
var god, men afslaget skyldes Veluxfondens strategi på området. Afslaget begrundes med, at ansøgningen ”mangler
en praksisnær metodeudvikling, der giver varige ændringer hos de unge”. Den kvalitative undersøgelse med Biografisk narrative interview er ikke en metode iflg. fondsrådgiverens begrundelse af bestyrelsen, men er en kortlægning.
Fondsrådgiveren anbefaler, at vi søger andre fonde.
Keld Skovsgård tilbyder at læse ansøgningen igennem sat op i forhold til fondens kriterier og strategier. Der arbejdes
på at skabe kontakt til andre fonde.
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3. Konferencer, kurser, workshop og netværk
3.j Konference om Forebyggelse af digital mobning
Konferencen blev gennemført den 28. november på Høje Tåstrup Gymnasium. Jørgen takkede Kim Brynaa og Gitte Grønnemose
Butler for deres store indsats med at skabe ideer, planlægning og gennemførelse. Gitte var facilitator på konferencen. Der var lidt
lavere deltagelse på denne konference end vores seneste konferencen på Next. Kim påpegede, at beliggenheden kan være årsagen
til den lavere deltagelse. Kurt foreslog, at der bliver lavet en opfølgning om et år – gerne med placering i København. Sekretariatet, Kim og Gitte arbejder videre med dette. Gitte spørges efter bestyrelsesmødet.
3.k konference om vejledning
Vi har sat dette punkt på dagordnen i forlængelse af virksomhedsplanen. Ulla Højmark Jensen og Rita Buhl vil gerne deltage i en
planlægningsgruppe. Rita og Ulla kommer med udkast til indkredsning af tema, indhold, oplægsholdere og målgruppe til næste
bestyrelsesmøde.
3. l Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
På baggrund af kursisternes evalueringer vil vi finde et andet sted af holde kurset næste gang, vi udbyder kurset. Stedet har for lav
standard. Undervisernes har imidlertid fået rigtig god kritik.
3. m Netværksdagen om karakterer, elevstrategier og feedback
Netværksdagen udsættes til april 2020, da der var for få tilmeldte til den 10. december. Flere af de allerede tilmeldte vil gerne
bevare deres tilmelding til april. Det kan være vanskeligt at nå ud til målgruppen, som er vejledere og undervisere. Det blev anbefalet, at der annonceres i forskellige fagblade for at nå ud til målgruppen. Der blev peget på, at tiden være presset i december, og
at der er få midler til kurser og efteruddannelse for undervisere.
3 n Underviseres relationskompetencer den 23. januar 2020
Titlen på temadagen kan med fordel ændres til noget med ”en fællesskabende didaktik” og vi kan inddrage en vinkel om positive
fællesskaber i invitationen. Det blev foreslået, at elevinddragelse også kom med i temadagen.
Der er p.t. 10 tilmeldte.
3.o Fastholdelse og gennemførelse af elever i ungdomsuddannelserne
Eksempel: 10 bud på, hvorfor virker vores fastholdelsesprojekter ikke?
Punktet udskydes til det kommende bestyrelsesmøde.
3.p Netværk om Unge og sårbarhed
Gert og Jørgen orienterede om nedsættelse af udvalg til organisering og planlægning af netværksmøderne. Udvalget består af
Karin med en kollega, Keld med en kollega og Gert og Jørgen. Det blev foreslået, at netværket organiseres i regionale netværk.
Dette aftales i udvalget og det fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
3.q. Ledelse i praksis hold 3 og 4
Cathrine orienterede om, at der laves en fysisk trykt general folder, som deles ud til arrangementer. Der planlægges med at starte
hold 4 først i februar 2020. Der er rigtig positive evaluering på både hold 2 og 3. Thomas Jørgensen er stoppet som underviser, og
derfor er der p.t. kun fire undervisere tilknyttet ledelse i praksis. Vi afprøver i en periode om det er nok med fire undervisere og
vurderer undervejs om der er behov for endnu en underviser for ikke at belaste underviserne tidsmæssigt i forhold til deres hovedansættelse.

4. Fagligt indspark
4. r Indspark fra Ulla Højmark Jensen
Ulla gennemgik sin artikel om Den meningsfulde undervisning – sociologiske refleksioner om praksis med
dialogbaseret undervisning. Tak for artiklen og den fine gennemgang af Ulla.

5. Afrunding
5. s Næste møde er den 6. februar 2020.
16.12.2019/ cjt og jlj
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