FORUMlOO
Referat af
Bestyrelsesmøde torsdag, den 28. maj 2020 12.30-15.00
Tilstede:

Dorthe Jensen Lundqvist, Keld Skovsgaard, Ulla Højmark Jensen, Kurt Koudahl Petersen, Finn
Arvid Olsson, Rikke Palmgren, Karin Bøhrk, Ejnar Bo Pedersen, Henning Rasmussen, Ulla Winther
Koch, Anne-Birgitte Rasmussen, Gunna Funder Hansen, Gert Jessen, Kim Brynaa, Elsebeth Nygaard,
Cathrine Thomas (ref) og Jørgen Lørvig Jensen

Afbud:

Mette Slottved, Rita Buhl og Helle Hansen

Sted:

Virtuelt møde se indkaldelse på mailen. Se billede i bunden af referatet.

Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden:
1.
Indledning og formaliteter
a. Præsentation og velkomst
Ved Ulla Højmark Jensen
b. Nye og afgående bestyrelsesmedlemmer i Forum 100%
- Henning Rasmussen, Landsforeningen af 10.klasseskoler
- Gunna Funder Hansen, SOSU Fyn
- Rikke Palmgren, Aalborg Tech College
- Elsebeth Nygaard, UU-center Roskilde-Lejre
- Keld Skovsgård
c. Konstituering af ny næstformand
d. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 6. februar
2020
e. Årsrapporten for 2019
-elektroniske underskrifter
f.

Estimat

Bilag 2
Bilag 3

g.

2.

3.

Ny sekretariatsleder
- indstilling
Projekter i regi af Forum100%
e. Udvalget om Uddannelsernes Råd
- status fra arbejdsgruppens medlemmer:
- indstillinger fra udvalget
- planlægning af høringen
- budget
f. Fremtidens Ungdomsuddannelser
- baggrund
- temadage
- udformning af samlet notat (en første kladde er vedhæftet
som bilag)
- hvordan kommer vi videre?
f. FGU-projekt
- status og næste skridt ved Ulla Højmark Jensen
h. Ensomhedsprojektet
-status
Konferencer, kurser, workshop og netværk
g
Opfølgning på konference om ”Forebyggelse af digital
mobning”
- nedsættelse af udvalg med Gitte, Kim
- gennemførelsestidspunkt på året?
- Status
h.
Konference om vejledning:
- Status
i . Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
- status
- hold 2
j. Fastholdelse af elever i ungdomsuddannelserne

Se hjemmesiden + bilag 1

Bilag 4

Bilag 5
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k.
l.
4.

- Udfoldelse af emnet: se referatet fra generalforsamlingen
- Nedsættelse af udvalg
- status
Netværk om Unge og sårbarhed
- Til orientering
Ledelse i praksis
- orientering

Bilag 6

Afrunding
m. Næste møde
q. Evt.

1.Indledning og formaliteter
a. Præsentation: Ulla bød velkommen til onlinemødet og alle præsenterede sig kort.
b. De nye bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret:
Gunna Funder Hansen, Direktør for Sosu-Fyn. Har tidligere været forstander af HF og VUC Fyn.
Optaget af at mindske frafald på ungdomsuddannelserne samt fokus på pædagogisk ledelse. Derudover er Gunna underviser på Ledelse i praksis.
Rikke Palmgren er uddannelsesdirektør for HTX og EUX samt adskillelige udviklingsprojekter på
Aalborg Tech College. Rikke træder ind i bestyrelsen i stedet for Keld som repræsentant for Aalborg Tech College.
Henning Rasmussen: ungdomsskoleinspektør i Ung Slagelse og formand for landsforeningen af
10.klasseskoler.
Elsebeth Nygaard: teamleder i UU-center Roskilde/Lejre.
Keld Skovsgård: trådte ud af bestyrelsen med udgangen af marts. Stor tak til Keld for den store indsats og engagement. Måske vil Keld deltage i bestyrelsen igen i et andet medlemsformat.
c. Konstituering af ny næstformand: Det blev besluttet af Dorthe konstitueres som næstformand i
stedet for Keld frem til generalforsamlingen den 24. september 2020.
d. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet. 6. februar 2020. Referatet blev godkendt med
forbehold fra Helle Hansen i diskussionspunktet om FGU. Ulla påpegede, at punktet blot var et orienteringspunkt og at udsagnene om de tre problematikker oprindelig er formuleret fra UVM
e. Resultat – udkast for årsregnskab 2019. Jørgen fremlagde årsrapporten for 2019. Egenkapitalen

f.

var pr. 1.1.2019 på kr.335.069,- og årets overskud er på kr.23.497,-. Så den nye egenkapital pr.
31.12.2019 er på kr.358.566,-. Bestyrelsen vil fremover blive kontaktet fra revisoren om at underskrive årsrapporten elektronisk, da det nu er muligt at underskrive med Nem-ID. Keld havde ingen
bemærkninger og tilkendegav, at det giver et godt grundlag at overtage foreningen på for en ny sekretariatsleder og fremhævede at ledelsesberetningen var grundig. Gitte pointerede, at det er vigtigt,
at foreningen får oparbejdet en vis egenkapital – også gennem aktiviteter med en vis indtjening.
Estimat pr. 20. maj blev gennemgået. Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der er punkter, som
kræver både sekretariatets og bestyrelsens fokus for at årets resultat for 2020 kan blive positivt. I
estimatet er nævnt 12 punkter, hvor det er fremhævet, hvor der kan tjenes eller spares på. Ulla foreslog, at der laves løbende opdatering af estimatet i forhold til nye projekter og aktiviteter.

g. Ny sekretariatsleder. Der var tre ansøgere til stillingen og alle tre kandidater var til samtale den 25.

maj. Valget faldt på Jesper Knudsen, som udvalget indstiller til ansættelse som den nye sekretariatsleder. Jesper er ansat som underviser på SDU og konsulent. Han har en fortid som skoleleder med
15 års ledelseserfaring. Jesper har netop færdiggjort sin ph.d. afhandling, der har et uddannelsessociologisk perspektiv. Han er pædagogisk interesseret og vil gerne koble den pædagogiske praksis på
ungdomsuddannelserne til det forskningsmæssige miljø. Herudover er Jesper optaget af at udforme
spændende konferencer, kurser og temadage med relevante emner. Han har endvidere fokus på at
markedsføre Forums aktiviteter på forskellige sociale medier. Det blev nævnt, at det var godt, at Forum kan tiltrække en kandidat med denne profil – og at vi værdsætter, at Jesper repræsenterer et
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forskningsmiljø på SDU, som forsker i ungdomsuddannelserne. Det kan give gode muligheder for
foreningen. I opstartsfasen anbefaler bestyrelsen, at Jesper får formuleret en kommunikationsstrategi. Her kan indtænkes, hvordan Jespers tiltrædelse kan bruges som en strategi for hvervning af nye
medlemmer. Det blev foreslået, at nyheden kunne komme i Altinget og andre platforme.
2. Projekter i Forum 100%
h. Udvalget om uddannelsernes råd
Kurt fortalte, at der skal laves en invitation og et program for høringen den 16. september på Christiansborg. Der arbejdes med at få en elevrepræsentant med også. Alle de politiske ordførere vil
gerne deltage og tage stilling til, om der skal arbejdes videre med ideen om Uddannelsernes Råd.
I forhold til budgettet for høringen ser det nu ud til at økonomien kan balancere. Prisen for at deltage er nu kr.350,-. Det forventes at 80 personer deltager. Der er stadig et par ansøgninger ude hos
fonde. Invitation og program distribueres bl.a. via en mailliste, som sekretariatet har udarbejdet. Det
blev også opfordret til at programmet kommer på LinkedIn. Gitte gav tilsagn om, at det også kan
komme i Gymnasieskolen som en mindre annonce. Det blev også anbefalet, at vi får oplægsholderne til at lave en lille video, hvor de formulerer tematikken for deres oplæg, som kan virke som
teasere for høringen.
Succeskriterierne for høringen om Uddannelsernes Råd er
-at stimulere debatten om Uddannelsernes Råd
-at der kommer 80 deltagere og
-at oplægsholderne udtaler sig til medierne.
Bestyrelsen takkede for det store arbejde i udvalget.
i.

Fremtidens ungdomsuddannelser
Der har tidligere været gennemført to temadage i bestyrelsen og med særligt indbudte om Fremtidens Ungdomsuddannelser. Med udgangspunkt i referaterne fra de to temadage, der er udformet et
notat. Det skal gerne kvalificeres med kildehenvisninger og dokumentation for påstande. Notatet er
et internt arbejdsredskab og en første kladde til et notat. Det er en opsamling af forskellige synspunkter fra temadagene og er opdelt i kategorier. Det blev foreslået, at vi tager det med som et fagligt punkt og oplæg til diskussion, hvor der prioriteres i punkterne til næstkommende bestyrelsesmøde. Formandskabet og den nye sekretariatsleder taget det op og beslutter den videre proces.

j.

FGU-projektets status og næste skridt ved Ulla Højmark
Ulla fortalte, at en førstehåndsansøgning er kommet igennem nåleøjet hos Trygfonden. Der udvikles
et koncept om Dialogbaseret undervisning.
k. Ensomhedsprojektet
Jørgen orienterede om, at udkastet er omformuleret og er sendt til forskellige kontakter til udtalelse.
Det skal gerne senes til Nordea og AP Møllers Støttefond.
3. Konferencer, kurser, workshops og netværk
l.

Opfølgning på konference om ”Forebyggelse af digital mobning”
Der blev aftalt et snarligt møde, hvor udvalget mødes og arbejder videre med konferencen. Sekretariatet indkalder. Se desuden tidligere referater.

m. Konference om vejledning –
Ulla vil gerne udsætte arrangementet til 2021. Elsebeth blev tilbudt om at deltage i udvalget. Og det
takkede hun ja til. Udvalget består i forvejen af Rita, Ulla og sekretariatet. Se tidligere referat. Konferencen kan munde ud i en ansøgning. På konferencen kan vi afdække nye aspekter og belyse,
hvad der er mest centralt i vejledningsfeltet. Dette kan bruges i en projektansøgning.
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n. Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
Sekretariatet er i færd med at arrangere og planlægge hold 2. Kursusstedet bliver flyttet til Brogården ved Middelfart, hvor vi i forvejen gennemfører Ledelse i praksis. Michael Ørbech er undervisere nu sammen med Steen Beck Hansen.

o. Fastholdelse af elever i ungdomsuddannelserne
a. Se udkast fra bilag: Gitte Butler er kontaktperson.
b. Udvalg: Gitte, Anne-Birgitte, Ulla Winther Koch.
c. Udvalget har endnu ikke afholdt møde pga. corona-krisen. Gitte tager initiativet.
p. Netværk om unge og sårbarhed
Der er formuleret en ramme for netværket sammen med Karsten fra Borupgaard og Lars fra Aalborg
Tech. Udvalget har holdt møde. Og der bliver bl.a. arbejdet med udformning af spørgeundersøgelse
til fagpersonelle, som skal bidrage til at emnerne i netværket bliver så relevante som muligt. Gert
orienterede om at erfaringer fra fagpersonelle i Livsmod kan bruges i vores netværk. Der er også et
tydeligt link mellem ensomhedsprojektet og netværket for unge og sårbarhed.
q. Ledelse i praksis
Cathrine orienterede om seminar 4 på hold 3 blev udsat pga. coronakrisen. Det bliver desværre en
udgift, idet kursusstedet stadig skulle betales. Løsningen bliver, at seminar 4 gennemføres, hvor seminar 5 skulle have været og seminar 5 gennemføres, hvor seminar 6 skulle have været. Seminar 6
bliver gennemført som et endagsarrangement.
Hold 4 er udsat til begyndelse i september 2020 pga. coronakrisen. Sekretariatet opfordrede bestyrelsen til at dele kursusfolderen og opslag på facebook. Der er lavet små videoer fra kurset af både
undervisere og deltagere. Karin fortalte, at hendes teamledere er meget begejstrede for forløbet.
4. Afrunding
r. Næste møde: er flyttet til GL i Vestergade, København
s. Evt. Jørgen takkede bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Bestyrelsen takke Jørgen for det flotte
arbejde og den store indsats. Bestyrelsen opfordrede Jørgen og Keld til at deltage i generalforsamlingen den 24. september.
11.6.2020/cjt+jlj
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