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Referat 

Bestyrelsesmøde i LA10  
tirsdag d. 15. september 2020 
 
Til stede: Henning Rasmussen, Thue Friislund, Jes Lenhard Hansen, Jesper Kongsgaard, 
Charlotte H. Schack, Bo Vesterbye og Lis Boe-Hansen  
 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Denne dagsorden blev godkendt. 
 

2. Valg af ordstyrer og referent 
Lis blev valgt som ordstyrer, og Jesper som referent. 

 
3. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 11.06.2020 

Referatet blev godkendt. 
          

4. Regional temadag 15. september 2020 
Fordeling af arbejdsopgaver udgik, da temadagen blev aflyst pga. 
coronasituationen. 
 

5. Generalforsamling og konference 4.- 5. marts 2021 
Arbejdsgruppen (Jes, Charlotte, Jesper og Henning) fremlagde forslag til program 
(se bilag).  
Muligheden for at gøre dagens aflyste temadag om ”karriereveje” til en del af 
konferencen blev overvejet. Vi droppede muligheden, da konferenceprogrammet så 
ville blive for tæt pakket. 
Vi fastholder i store træk arbejdsgruppens udspil med Henrik Good Hovgaards 
oplæg om ”fremtidssans – fremtidens kompetencer” kl. 13.00 som ”åbner”. 
Indkvarteringen finder sted under gruppearbejdet. 
Jesper og Charlotte laver grupperne og husker post-it til guldkorn og optimering. 
Hvis ministeren takker ja til at komme, ændrer vi i konferencens program. Bo 
inviterer ministeren. 
Udgangspunktet er at få nedfældet de 20 anbefalinger, som vi i fredagens program 
får lavet sammen med vores samarbejdspartnere: 
Tilde Mette Juul fra ministeriet forsøger Jesper at få til at deltage. 
Henning inviterer Ole Heinager, Claus Rosenkrans Olsen, Karsten Suhr, Bjarne 
Lundager og Lars B. Kristensen. 
Bo inviterer Birgitte Vedersø som repræsentant fra STX og HF. 
Anders Ladegaard forsøger Charlotte at få med. 
Vi slutter konferencen kl. 12.30 fredag, så der er god tid til at få anbefalingerne på 
plads. 
Prisen på konferencen ændres ikke trods flere udgifter til denne konference end 
normalt. 
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Vedr. konferencen: Vi indstiller fortsat Morten fra Hillerød som ordstyrer. Jes taler 
med Morten. 
Et suppleringsvalg kan komme på tale, hvis Anja ikke vender tilbage til bestyrelsen. 
Jes taler med Allan og Michael (Hjørring) mht. revisoropgaven. 
Vi drøftede mulige fremtidige bestyrelseskandidater. Balance mellem Øst- og 
Vestdanmark er at foretrække. 
 
 

6. Fremtidens 10. klasse 
Strategidrøftelse jf. tre artikler fra Altingets ”Uddannelse” (se bilag). 
Henning tolker ministerens udtalelser som brede; Rosenkrantz-Theil signalerer en 
bred ændring af overbygningen. Hun har taget afstand til den tidligere regerings 
retning, men har endnu ikke selv sat en tydelig retning. 
Siden EVA-rapporten i foråret har de forskellige aktører markeret sig og har haft 
behov for at markere sig. 
Vi ønsker at sætte fokus på, hvor 10. klasserne kan udvikle sig. 
48,0 % fortsætter i 10. klasse – langt de fleste på efterskolerne. 31,1% går i 
kommunalt 10. klassetilbud. 
Efterskolerne mistede mindst 2500 elever i det forgange skoleår. Hvor skal de 2500 
gå hen, hvis de kommunale 10. klasser ikke samler dem op? 
De kommuner, der har et 10. klassetilbud placeret på en erhvervsuddannelse, skal 
tilbyde et alternativt kommunalt 10. klassetilbud. Det kan være over 
kommunegrænsen. Det er et strategisk argument. 
Efterskoleforeningen er den største aktør og derfor er vi nødt til at samarbejde med 
dem. 
 
 

7. Bordet rundt gensidig orientering:  
a. Regnskab v/ kassereren (ny sekretær til LA10) 

Jes udleverede og gennemgik regnskabet. Vi søger fortsat en ny 
regnskabsførende. Thue undersøger muligheden i sit bagland. 

b. Møde med direktøren for Efterskoleforeningen d. 26.08.20 
Henning har haft en god og udbytterig arbejdsfrokost med Efterskoleforeningens 
direktør. 

c. Politikens skoleledernetværk møde d. 03.09.20 (Se bilag) 
Jes og Henning refererede fra mødet, hvor særligt et oplæg om angst havde 
gjort indtryk. Ifølge oplægsholderen er antallet af unge med angst ikke vokset; 
det fylder bare mere. 
Vi anbefales at passe på med særregler. Der skal være udløbsdato for 
særregler indgået med unge med angst. 
Bo fortæller om gode erfaringer med cool kids som valgfag i Haderslev. 
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d. Høringssvar vedr. antimobbestrategi og betalingskrav for visse flygtninge 

(Se bilag) 
Høringssvarene blev taget til efterretning. 

e. Nyt fra medlemsskolerne, herunder skolestartens forløb 
Holbæk: God og rolig start med 28 nye elever siden 3. august. 145 elever i alt. 
Gode erfaringer med ”tirsdagsbrobygning” på SOSU-skole, HHX og ”byg et 
hus”. 
Roskilde: Coronaen sætter sit præg på de 187 unges skolegang. Der er ingen 
”skuffeplan”, men man ved, hvad der skal gøres. Coronaen er en konkretisering 
af dannelse: De unge må tage ansvar. Morgensang streames ud i klasserne fra 
skolens musiklokale. 
Slagelse: 275 elever, hvoraf de 9 går i autistklassen, 18 i specialklassen og 60 
på EUD10. Der arbejdes på en merkantil linje i samarbejde med ZBC fra 2021-
22. Coronaudfordringer med elever, der møder andre unge i transport til og fra 
skole og mixes i Lidl – ”skolens kantine”. Udfordringer med skolerejser, da 
udbyder ikke kan garantere for at levere pengene for hoteller retur ved aflysning. 
Solrød: Skolerejse i denne uge aflyst. Nyt tidspunkt for skolerejser fastsættes i 
oktober. De 180 elever håndterer coronaen bedre end lærerne. Eleverne er ikke 
vant til ”plejer”. 2 EUD10-klasser i år. 
Haderslev: Bo har fået andre arbejdsopgaver, så han iagttager den nye 
afdelingsleders håndtering af de 150 elever. I Haderslev har man et særligt 
erhvervsuddannelsesrettet tilbud, der ikke hører under EUD10-lovgivningen. 
Varde: Positiv og venlig årgang på trods af ”corona til halsen” i forbindelse med 
flere coronatacklinger. Lis anbefaler flowchart vedrørende corona i 
facebookgruppen ”skoleledelse 2020”. Det lykkes at holde campus røgfri vha. 
lærernes runderinger og dialog, så der kan sikres røgfri skole, når det bliver lov 
ved årsskiftet. Der er 100 elever – heraf 25 på EUD10 og der er 25% flere 
ordblinde i dette skoleår. ”Boostlinjen” er droppet i år; i stedet skal 
ordblindeindsatsen gennemsyre hele campuset.  

 
8. Eventuelt 

Ingen punkter. 
 
 
 
Referent: Jesper Kongsgaard 
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