
                                                    
 

 

 

Generalforsamling og Konference 
Landsforeningen af 10. Klasseskoler  

afholder generalforsamling for foreningens medlemmer og konference 

 

www.la10.dk 

                                        

Den 04. og 05. marts 2021 

Comwell Kongebrogaarden 

Kongebrovej 63 

5500 Middelfart 
 

 

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. 

Prisen for deltagelse i konferencen er kr. 3800 pr. person. 

Dette indbefatter foredrag, indkvartering i enkeltværelse, 

frokost, kaffe, festmiddag og morgenmad. 

Evt. værelse fra onsdag aften d. 03.03. kan tilkøbes for 1800 kr. pr. person. incl. 

aftensmad d. 03.03. og morgenmad d. 04.03.2021 

 

På bestyrelsens vegne 

 Henning Rasmussen  

           Formand 

 

http://www.la10.dk/


                                                    
 

Torsdag d. 04. marts 2021 kl. 9.30 – 12.00  

 Generalforsamlingen  
 Valg af dirigent  

   

1. Valg af referent  

   

2. Formandens beretning (bilag med formandens skriftlige beretning følger)      

v/ Henning Rasmussen, UngSlagelse  

   

3. Regnskab 2020 (bilag følger) og Budget 2021 (bilag følger)  

    v/ Jes Lenhard Hansen, Xclass i Slagelse  

   

 5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen  

Følgende tre bestyrelsesmedlemmer er på valg:   

• Bo S. Vesterbye, Haderslev   

• Charlotte H. Schack, Solrød 

• Jes Lenhard Hansen, Slagelse   

• Suppleringsvalg bestyrelsesmedlem for 1 år 

 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)  

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant på valg:  

  Allan Kirkegaard, Høje Taastrup Valg af suppleant (1 år)  

 

7. Indkomne forslag.  

     Forslag fremsendes til formanden senest en måned inden generalforsamlingen  

  

8. Eventuelt   



                                                    
 

Torsdag den 04. marts 2021 

12.00 – 13.00 Frokost for konferencedeltagerne 

 

13.00 – 18.30 KONFERENCE   

Fremtidens 10. klasse. 

Nye veje i samarbejdet med og brobygningen 

til ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. 

 

Den røde tråd: 

Torsdag skal vi sammen med kolleger fra 10. klasseverdenen, der 

også samarbejder og brobygger med ungdomsuddannelserne 

og erhvervslivet, dele viden omkring de gode samarbejder og 

diskutere optimeringspunkter. Endelig skal vi sammen nå frem til 

ca. 20 visioner/mål/anbefalinger for fremtidens samarbejde med 

ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Så første dag er 

udelukkende 10. klasseskoler!  

Fredag er samarbejdspartnerne så inviteret og bliver præsenteret 

for vores anbefalinger – disse diskuteres, og skal munde ud i 10 

fælles overordnede anbefalinger til fremtidens samarbejde og 

brobygninger mellem 10. klasseskoler og 

ungdomsuddannelser og erhvervslivet.  

 

Formål:  

 At styrke vores elevers valgkompetencer og viden omkring 

ungdomsuddannelserne og deres senere karriere 

 at vi alle byder ind med visioner/ønsker/anbefalinger og 

derefter forpligter os på at få det til at ske i virkeligheden.  

 



                                                    
 

13.00 – 14.30 ”Fremtidens kompetencer – fremtidssans”  

oplæg ved Henrik Good Hovgaard, Universal Futurist 

Oplægget skal inspirere til nye visioner omkring samarbejdet 

med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet – med 

udgangspunkt i fremtidssansen og elevernes/samfundets behov.  

  

14.30 – 15.00 KAFFEPAUSE  

 

15.00-16.00 Velkommen til kolleger fra 10. klasseverdenen –  

Bjarne Lundager Jensen, direktør, Efterskoleforeningen,  

Lars B. Kristensen, formand, Ungdomsskoleforeningen,  

Karsten Suhr, formand, Danmarks Private skoler samt Henning 

Rasmussen, formand, LA10. Hver interessent giver kort oplæg til 

konferencens tema.  

 

16.00 – 17.30 Arbejdsgrupper på tværs sammensat af bestyrelsen 

  Lektie til alle:  

Med udgangspunkt i elevernes udbytte i forhold til deres 

valgkompetence etc. skal alle hjemmefra forberede en ”GO” 

omkring samarbejdet/brobygningen med 

ungdomsuddannelserne/erhvervslivet. 

G = Guldkorn 

Ét eksempel på, hvornår samarbejdet/brobygningen er lykkes 

O = Optimering 

Ét eksempel på, hvad der kunne optimeres.  

Arbejdsgrupper:  

Hver gruppe = én ”kaptajn” (ordstyrer) 

Alle fremlægger deres GO – og i gruppen formuleres til slut de 5 

vigtigste guldkorn og de 5 vigtigste optimeringspunkter – disse 



                                                    
 

samles i ca. 5 visioner/ønsker fra hver gruppe omkring det 

fremtidige samarbejde/brobygning – alt skrives på post-its. 

Gruppernes aftaler selv pauser og tid til indkvartering. 

17.30 – 18.15 Opsamling på GO – enten i plenum eller grupper fremlægger for 

hinanden 

Til slut skal alle ønsker hænge på tavle på scenen.  

Alle skal så individuelt evaluering/prioritere efter Delphi-

metoden – Skrive/point-give på post-its – visioner, 

1 – høj prioritet 

2 – lav prioritet 

Vi skal ende på 15-20, som alle har høj prioritet. 

  

18.15 – 18.30 Opsamling på dagen og gennemgang af morgendagens 

program. 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

 

Alle anbefalinger skrives ned og sendes til repræsentanterne i 

fredagens panel. Disse skal også forberede en GO på 

samarbejdet/brobygningen og komme med max. 5 

ønsker/visioner/anbefalinger, som vi så skal arbejde med i 

grupper fredag.  

 
 
 

19.30  3-rettets middag og hyggeligt samvær….. 
 
 
 
 
 
 



                                                    
 

 

Fredag den 05. marts 2021 
 

 

08.00 – 09.00 Morgenmad 

 

09.00 – 13.00                 Velkommen til samarbejdspartnere 

  Oplæg om samarbejde/brobygning fra  

  NEXT – Ole Heinager, direktør og formand for DEG-L 

EUK Danmark – Anders Ladegaard, chef for unge- og 

uddannelse, Fredericia kommune 

  Dansk Erhverv – Claus Rosenkrans Olsen, uddannelseschef 

UVM – Tilde Mette Juel, projektkonsulent, Børne- og 

undervisningsministeriet 

 

10.30 – 10.45  PAUSE OG UDTJEKNING 

                                   

10.45 – 11.45 Arbejdsgrupper med samarbejdspartnere 

  Diskussion omkring gårsdagens 15-20 anbefalinger   

  Hver gruppe fremkommer med 10 anbefalinger 

 

11.45 – 12.30 Opsamling i plenum 

  Hver gruppe-kaptajn fremlægger kort deres anbefalinger.  

   

Ca. 12.30                        Afslutning på konferencen  

(take-away-lunchbox) 

 

   

 

Bestyrelsen samler og ”koger” anbefalingerne ned til 10 og sender ud til alle.  



                                                    
 

 

Tilmelding 
 

Generalforsamling og /eller konferencen senest den 20. januar 2021 

 

Henvendelse til 

Kasserer Jes Lenhard Hansen, Xclass, Slagelse 

Tlf.  50 92 77 95, Jeslh@slagelse.dk  

 

Tilmelding til generalforsamling/konference 

 

Antal:   Vi / jeg deltager i (sæt X):  

kun generalforsamling: _____  

Konferencen: ____  

Spisning: ____ 

Overnatning 4. marts: ____ 

Evt. bemærkninger/specielle ønsker: ____ 

Vi/jeg ønsker ekstra overnatning 3. marts: ______ pers.       

Vi/jeg ønsker take-away-lunchbox fredag: ______    

 

Navn/e: _______________________________________________________________________ 

 

Center/10. kl.:__________________________________________________________________ 

 

Mail: ___________________________________  

   

EAN nummer: ___________________________    Kommune: __________________________ 

mailto:Jeslh@slagelse.dk

