
 
Referat: Generalforsamling: 

   

F O R E N I N G E N A F 1 0. K L A S S E S K O L E R  I  D A N M A R K     

                              

 

Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 9.30 – 12.00 

 

1. Valg af dirigent 

      John Jørgensen  

      Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

  

2. Valg af referent 

     Susanne Sejer 

 

3. Formandens beretning 

     v/ Henning Rasmussen, Ung Slagelse 

      Den skriftlige beretning ligger på hjemmesiden.  

      Formanden supplerer med en mundtlig beretning. (Slids ligger på hjemmesiden)  

      Henning gennemgik forandringer i erhvervsskolereformen   

      Henning fortalte om processen med læringsmålstyrede principper  

      Ny valgfag, idræt udgår (som valgfag) 

      Ny reviderede bekendtgørelser 

      Ny gym. reform   

      KUU muligvis en spareøvelse for EGU og STU 

      Beretning enstemmigt godkendt af generalforsamlingen 

      

 

 

4. Regnskab 2014 (bilag) 

    Budget 2015 (bilag) 

    v/ Jes Lenhard Hansen, Xclass i Slagelse 

     regnskab og budget ligger på hjemmesiden  

      

Jes gennemgår regnskabet. Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen 

Jes gennemgår budget   

Det blev forslået, at bestyrelsens udgifter til møde holdt aftenen før generalforsamlingen lægges 

over i udgifter til bestyrelse 

Budget godkendtes af generalforsamlingen. 

 

 

        

5.  Forslag til ændringer af vedtægternes § 3 og 4 

     Se bilag (ligger på hjemmesiden) 

 

Christina begrundet ønske om vedtægtsændringen.  

Der var 21 skoler tilstede, som er stemmeberettigede, det betyder, at der skal være 14 stemmer 

for. Ændringen blev vedtaget med 20 stemmer for og 1 undlod at stemme  

 

 



6. Valg af (2 eller 4) medlemmer til bestyrelsen 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

der er 24 stemmeberettigede skoler til stede  

 

kandidater til bestyrelsespost for 2 år 

 

• Susanne Sejer, Helsingør  

• Jes Lenhard Hansen, Xclass,  

• Lis Boe, Varde 

• Charlotte Juhl Andersen, Århus  

• Bo Vesterby,  Haderslev 

• Christina Birch Mogensen, Hjørring  

 

     Valgt: Susanne Sejer, Helsingør, Jes Lenhard Hansen, Slagelse og Bo Vesterby, Haderslev 

 

bestyrelsesmedlemmer der skal vælges for 1 år  

 

Kandidater: Charlotte Julh Andersen, Århus  

          Lis Boe, Varde  

          Christina Birch Mogensen, Hjørring  

 

Valgt: Charlotte Julh Andersne  

 

valgt som suppleanter: Lis Boe, Varde og Christiana Birch Mogensen  

 

7.  Evt. valg af medlemmer til pædagogisk udvalg 

     Punktet udgår  

       

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Christina Birch Mogensen, Hjørring  

 Valg af suppleant (1 år) 

 

Christiana er genvalgt og Maj-britt Svensson, Albertslund er nyvalgt som suppleant. 

 

9. Indkomne forslag. 

     Forslag fremsendes til formanden senest en måned inden generalforsamlingen. 

     Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

10. Eventuelt.  

       Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opsamling fra konferencen.   

 

 

 

Torsdag den 26. februar 2015 

 

  

12.00 – 13.00 Frokost for konferencedeltagerne 

 

13.00 – 13.30 Opvarmning til dagens videre program v/pæd. udvalg 

  (Punktet fremrykkes evt. til kl. ca. 11.30-12.00)   

  præsentation af deltager som først komme til konference.    

  Der skal laves spørgsmål til gæster  

 

13.30 – 18.30 KONFERENCE   

 

13.30 – 15.30 Nye udviklingstendenser i 10. klasse. 

 Henning indleder: 

 Det er lykkes at få Lone Basse og Peter Bjørn fra UVM til at 

komme  

 

 Som oplæg har Lissi forberedt nogle spørgsmål. 

   

 Ministeriets folk fastholder, at det hele er klar til maj.  

  

 Ang. prøver er der nyttig viden at hente på uvm. hjemmeside under 

prøver i folkeskolen her er der mange initiativer i gang på forsøgs basis  

 

                                     En opfordring fra læringskonsulenten til, at vi ikke skal favne det hele på 

en gang.  

  

 Der er ikke afsat midler til at 10. klasse kan få hjælp hverken på 

ledelses- eller lærerniveau. 

 

 Visible Learning (synlig læring), synlige læringsmålstyret undervisning. 

Oplæg v/ skoleleder Lissi Pedersen, 10. Klasse-Center Djursland med 

efterfølgende erfaringsudveksling mellem konferencedeltagerne  

slids med nyttige links er på hjemmesiden 

 

 

 

15.30 – 16.00 Kaffepause  

 

16.00 – 18.00 ”10. klasse – hvor, hvordan, hvorfor og for hvem?” 

DIALOGMØDE og PANELDEBAT med deltagelse af 

medlemmer af Folketingets Uddannelsesudvalg.: 

 

Deltager er. 

MF Anette Vilhemsen, (Socialistisk Folkeparti) 



                       MF Lars Donh enhedslisten (mødte ikke op) 

  Mette With Hagensen  fra foreningen skole og forældre 

 

  Annette stiller 3 spørgsmål:   

  hvad kan I? hvad vil I? hvad gør I ?  

   

  Der var en god debat således at både panelet og vi blev  

                    beriget.  

  En opfordring fra Mette til at bruge skole og forældre. 

    

 

    

 

 

18.00 – 18.30:  

 

3-rettets middag og hyggeligt samvær….. 

 

 

 

 

Fredag den 27. februar 2015 

 

 

08.00 – 09.00 Morgenmad 

 

 

09.00 – 10.30                 „Jagten på de unges motivation“ 

                                       Oplæg og debat om unge og motivation 

 

  v/ Astrid Lundby, CEFU 

  Der var afbud fra Astrid Lundby pga. sygdom 

 

  Punktet erstattes af et indlæg fra Bo Vesterby Haderslev om  

                    EUD 10  

  Slids ligger på hjemmesider  

 

  Positiv psykologi: Oplæg ved Mia, Lærer fra Varde  

 

 

  Slides ligger på hjemmesiden  

 

 

  Pædagogisk Udvalg har ordet…. 

  Opsamling, erfaringsudvekslinger og perspektivering…. 

  med henblik på at finde temaer til bestyrelsesarbejde og  

  netværksmøder 

 

Christian styrer ideopsamling. 

 

Konferencen afsluttes kl. 11.15 



 

 

 

 

Bestyrelsen:  

Opsøge de nye medlemmer.  

Erhvervsskolerne som gæster til at fortælle deres erfaringer 

Invitation for skole og forældre  

Får styr på vejene ind i uvm. 

 

 

Tema til netværksmøder  

 

Læringsmål. 

Valgfag prøver, hvad gør vi? 

 

Tema til konference: 

Hvordan samarbejder man med erhvervslivet (Silkeborg) 

Får styr på vejene ind i uvm. 

Gæster fra en anden verden evt. nogle, der arbejder med den fremtid, vi ikke kender. (Lise 

Fredbo Hansen)   

Innovation og entrepenørskab: (Anne Kirketerp) 

 

Konference flyttes evt. til uge 10 torsdag og fredag. Alternativ er tirsdag og onsdag i 

uge 9. Hold øje med besked herom på hjemmesiden.  


