FORUMlOO%
Referat af
Bestyrelsesmøde torsdag, den 6. februar 2020 kl. 12.30-15.00
Sted:

VIVE, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K Lokale S12

Tilstede:

Keld Skovsgaard, Ulla Højmark Jensen, Anne-Birgitte Rasmussen, Kurt Koudahl Petersen, Kim
Brynaa, Dorthe Jensen Lundqvist, Gitte Grønnemose Butler, Karin Bøhrk, Mette Slottved, Ulla
Winther Koch, Rita Buhl, Helle Hansen, Ejnar Bo Pedersen, Cathrine Thomas (ref.) og Jørgen
Lørvig Jensen

Afbud:

Finn Arvid Olsson, Gert Jessen, Henning Rasmussen og Gunna Funder Hansen

Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden:
1.

2.

3.

4.
5.

Indledning og formaliteter
a. Præsentation af VIVE
Ved Mette Slottved
b. Nye bestyrelsesmedlemmer i Forum 100%
- Ulla Winther Koch, Henning Rasmussen og Gunna Funder
Hansen
c. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 5. december
2019
d. Første bud på et resultat for årsregnskabet for 2019
Projekter i regi af Forum100%
e. Udvalget om Uddannelsernes Råd
- status fra arbejdsgruppens medlemmer:
- indstillinger fra udvalget
- revideret prospekt
- planlægning af høringen
- fondsansøgning
f. FGU-projekt
- status og næste skridt ved Ulla Højmark Jensen
Konferencer, kurser, workshop og netværk
g
Opfølgning på konference om ”Forebyggelse af digital
mobing”
- nedsættelse af udvalg med Gitte, Kim og ?
- gennemførelsestidspunkt på året?
h.
Konference om vejledning:
- Stillingtagen til forberedelsesgruppens oplæg
- Hvornår skal konferencen gennemføres?
- Hvem deltager i planlægningsarbejdet?
i . Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
- status
- udfordringer pga. sygdom
j. Underviseres relationskompetencer den 23. januar 2020
- Evaluering
- Evt. nyt forløb med ændringer se tidligere ref.
k. Fastholdelse af elever i ungdomsuddannelserne
- Udfoldelse af emnet: se referatet fra generalforsamlingen
- Nedsættelse af udvalg
l. Netværk om Unge og sårbarhed
- Til orientering
m. Ledelse i praksis
- orientering
Fagligt indspark
n. Oplæg af Mette Slottved: STEM på EUD og science kapital
Afrunding
o. Næste møde
q. Evt.

Se bilag

Se hjemmesiden + bilag 1

Bilag 2

bilag 3

Bilag 4

Se bilag
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1.Indledning og formaliteter
a. Præsentation af VIVE: Mette Slottved præsenterede organisationen. Mette gjorde opmærksom på,
at vi godt kan trække på medarbejderne i VIVE til oplæg. Se venligst præsentationen.
b. De nye bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret. Ulla Winther Koch har tidligere været rektor for
Absalon, beskikket af UVM og repræsenterer VUC – bestyrelserne.
Gunna Funder Hansen var desværre syg og Henning Rasmussen var forhindret.
c. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet. 5. december 2019. Referatet blev godkendt.
d. Resultat – udkast for årsregnskab 2019 v. Jørgen. Resultatet bliver kr.23.000,- og desværre ikke
så højt som sidste år. Dette blev uddybet senere i mødet.
2. Projekter i Forum 100%
e. Udvalget om uddannelsernes råd
Status fra arbejdsgruppens medlemmer. Kurt gav en status, og pointerede at kravet om honorar
til oplægsholdere er mindsket ift først antaget. Det betyder, at budgettet er mindre. Bestyrelsen gav
tilsagn om en underskudsgaranti på kr.15.000,-. Det er besluttet, at der er deadline den 15. maj, og
der planlægges en høring d. 5. september. Der er søgt flere fonde, og der arbejdes videre med ansøgninger. Der blev foreslået at søge midler hos organisationerne også. Bestyrelsesmedlemmerne takkede arbejdsgruppens store arbejde.
f. FGU-projektets status og næste skridt ved Ulla Højmark:
Der arbejdes med at ansøge fonde til at finansiere projektet. Alle UCér skal gerne deltage i projektet.
Der viser sig indtil videre tre hovedproblematikker: 1. visitation - hvilke elevprofiler visiteres? 2.
Samarbejdet kan være vanskeligt mellem lærere med forskellige baggrunde og dermed har forskellige kulturer 3. mellemledere kan være uden fagprofessionel baggrund, og skal nu løfte det pædagogiske udviklingsarbejde uden de nødvendige kompetencer. Herudover var der store udfordringer
med opstarten af FGU ift. Planlægning og forberedelser. Der er risiko for, at FGU bliver en ”skraldespand” med det narrativ, at det er et sted for de unge, der ikke kunne andet. Bestyrelsens medlemmer kom med flere kommentarer fra deres daglige arbejder med FGU – herunder lærernes arbejdssituation.
3. Konferencer, kurser, workshops og netværk
g. Opfølgning på konference om ”Forebyggelse af digital mobning”
• Gitte forslog, at samme konference laves i Jylland. Det kunne være interessant at se, om der
er interesse for det.
• Udvalg: Gitte, Kim fra bestyrelsen (Keld er suppleant) samt Jørgen og Cathrine fra Forum
100%. Dorthe foreslog også, at vi evt. kunne udbyde kurset med afholdelse på selve ungdomsuddannelserne.
• Udvalget indkaldes til møde i foråret.
• Dato/tidspunkt på året?
• Placering – det blev foreslået, at version 2 skal ligge i København
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h. Konference om vejledning – se også udkast i bilag
• Karrierelæring er et ”hot” begreb på ungdomsuddannelserne, hvorfor det vil være relevant at
udbyde denne konference. Målgruppen er lærere – og ikke kun vejledere på ungdomsuddannelser og grundskoler. Oplægsholdere kan fx være; Christian Lystbæk, Randi Skovhus, Rita
Buhl, Stine Helms, Anna Fjeldsted og Ulla Højmark.
• Udvalg/arbejdsgruppe: Rita og Ulla samt Jørgen og Cathrine
• Dato for konferencen kan være i efteråret 2020
i. Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
• 2. modul blev desværre aflyst dagen før gennemførelsen skulle finde sted pga sygdom ved
en af underviserne. Konsekvensen blev, at fakturaen skulle betales til kursusstedet, og at der
er blevet planlagt en ny dato for modul 2.
j. Undervisernes relationskompetencer
• Selvom der var lidt bump på vejen, så blev det en rigtig fin temadag. Det blev iagttaget, at
der var en bredere sammensat gruppe af deltagere. Dagen før afholdelsen fik vi afbud fra en
af oplægsholderne, som ikke kunne stille med en erstatning. Men Ulla Højmark trådte til og
fremlagde uddrag fra de erfaringer, hun har fra et projekt om Efterskolernes praksis under
lup: Oplægget hedder ”Forskellige lærerpositioner – hvilke lærerpositioner har hvilke typer
af relationskompetencer.”
k. Dialogbaseret undervisning
• Temadagen er d. 19. marts 2020
• Dorthe pointerede, at dialogbaseret undervisning jo i denne sammenhæng refererer til en helt
bestemt model for undervisning i en særlig dialogform, men at mange lærere jo oplever, at
de i årevis har undervist dialogbaseret ved at inddrage elevernes synspunkter og erfaringer i
undervisningen. Så for dem vil det det ikke umiddelbart opfattes som et nybrud eller særligt
interessant – med mindre de helt specifikt kender til den ”nye dialogbaseret undervisning”.
l. Fastholdelse af elever i ungdomsuddannelserne
• Se udkast fra bilag: Gitte Butler er kontaktperson.
• Udvalg: Gitte, Anne-Birgitte, Ulla Winther Koch.
m. Netværk om unge og sårbarhed
• Jørgen og Gert er i gang, og har udformet rammebeskrivelse for arbejdet i udvalget og har
fået kontaktpersoner fra Keld og Karin.
n. Ledelse i praksis
• Der var positiv evaluering af hold 3, seminar 3. Hold 4 er udsat til september 2020, da der
var for få tilmeldte til det hold, der skulle have været startet i denne uge.
Det blev foreslået at der kunne laves et slags ”springbræt-kursus” til ledelse i praksis.
4. Fagligt indspark
o. Oplæg ved Mette Slottved. Se slides.
5. Afrunding
p. Næste møde er den 24. marts kl. 12.30-15.00 hos Gitte, GL, Vesterbrogade 16, København.
q. Evt.
Gitte nævnte en organisation, som ligner forum – www.raido.org
- Jørgen fortalte, at han ønsker at træde tilbage fra stillingen som sekretariatsleder.
- Ulla, Keld, Ejnar og Dorthe vil sammen med Jørgen lave en funktionsbeskrivelse. Ulla indkalder til
et skypemøde.
21.2.2020/cjt+jlj
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