
 

Generalforsamling og Konference  

  

  

  

Landsforeningen af 10. Klasseskoler i Danmark   

afholder generalforsamling for foreningens medlemmer og konference  
  
  

www.la10.dk  
  

                                             

Den 03. og 04. marts 2022  

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. 02.03. kan tilkøbes for 1800 kr. pr. person. incl. 

aftensmad d. 02.03. og morgenmad d. 03.03.2022  
  

  

På bestyrelsens vegne  
 Henning Rasmussen   

           Formand  

  

 

 

 

http://www.la10.dk/
http://www.la10.dk/


 

Torsdag d. 03. marts 2022 kl. 9.30 – 12.00  

 

Generalforsamlingen  

  

1. Valg af dirigent  
   

2. Valg af referent  
   

3. Formandens beretning  
     v/ Henning Rasmussen, UngSlagelse  
    

4. Regnskab 2021 (bilag)    Budget 2022 (bilag)  
    v/ Jes Lenhard Hansen, Xclass i Slagelse  
         

5. (Ny)Valg af formand  
     Henning Rasmussen, UngSlagelse genopstiller ikke 
  

 6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:  
  
• Jesper Kongsgaard, Holbæk 
• Anja Ø. Jensen, Skive  
• Thue Friislund, Roskilde   

  
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)  

  

  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant          

 
på valg:  Allan Kiekegaard, HøjeTaastrup 

 

Valg af suppleant (1 år)  
  

  

8. Eventuelt.   

  

 

 

 

 

 

 



 
Torsdag den 03. marts 2022 

  

    

12.00 – 13.00  Frokost for konferencedeltagerne  
  

  

13.00 – 18.30  KONFERENCE    
  

Sammen om 10. klasse 

Stærke partnerskaber på vej mod samme mål – 

ligger målet det samme sted? 

Den røde tråd: 

Foreningens tre anbefalinger (se vedlagte) fra efterårets konference 

bliver omdrejningspunktet for denne konference; for hvad kalder det på 

af udvikling for de unges kompetencer og tilhørende vurderinger i det 

10. skoleår? Vi byder centrale aktører ind for at give deres bud på 

refleksioner over vores anbefalinger – men lytter også til egne erfaringer 

og potentialer. 

13.00 – 14.30 ”Unges vej mod ungdomsuddannelse – Relevante pointer ift. 10. 

klasse, unges valgproces og rammen for overgangen” 

 Oplæg ved seniorkonsulent Mathilde Hangaard fra EVA, Danmarks 

Evalueringsinstitut omkring deres projekt ”Unges vej mod 

ungdomsuddannelse” og rapporterne ”Unges valgproces og start på 

ungdomsuddannelse”, ”Elevernes syn på 10. klasse” og den kommende 

rapport om rammen i overgangen fra grundskole til 

ungdomsuddannelse.  https://www.eva.dk/grundskole/unges-

valgproces-start-paa-ungdomsuddannelse 

 

https://www.eva.dk/grundskole/unges-valgproces-start-paa-ungdomsuddannelse
https://www.eva.dk/grundskole/unges-valgproces-start-paa-ungdomsuddannelse


 
 

14.30 – 15.00 KAFFEPAUSE  

15.00-16.30 Velkommen til væsentlige partnere fra skoleverdenen og 

erhvervslivet –  

Stefan Lezuik Uddannelses- og ikt-sekretariatet, Dansk Metal , Dorte 

Andrea, næstformand Skolelederforeningen og Mille Mikkelsen, 

Formand for Danske Skoleelever 

Hver interessent giver kort oplæg til konferencens tema med 

efterfølgende debat deltagerne imellem samt med 

konferencedeltagerne 

16.30 – 17.30 Arbejdsgrupper på tværs sammensat af bestyrelsen 

  Lektie til alle:  

På baggrund af vores egne tre anbefalinger laver du hjemmefra en 

vurdering af følgende: 

Det gør vi allerede, Det er vi på vej til at gøre, Det 

drømmer vi om at gøre. 

Arbejdsgrupper:  

Hver gruppe = får én ”kaptajn” (ordstyrer) 

Fremlæggelse i grupperne af jeres forberedte indlæg. 

Alle grupper fremlægger deres 3 væsentligste pointer og erfaringer. 

Grupperne aftaler selv pauser og tid til indkvartering. 

17.30 – 18.00 Opsamling på gruppedrøftelse i plenum  

18.00 – 18.15 Opsamling på dagen og gennemgang af morgendagens program. 

19.15                              ”Bobler” i barområdet 

 

19.30    3-rettets middag og hyggeligt samvær…..  



 
  

  

  Fredag den 04. marts 2022 

  

  

08.00 – 09.00 Morgenmad 

09.00 – 12.30 Inspirationsformiddag 

09.00-10.15  „IBO – visioner for fremtidens brobygning“ et oplæg v. projektleder 

Karin Skjøth fra Efterskoleforeningen. IBO = Innovations-

brobygningsopgaven - https://ibo-modellen.dk/ 

10.15-10.30  PAUSE OG UDTJEKNING 

10.30-11.30 „Me&We – et fællesskabs-skabende 

undervisningsforløb“ et oplæg v. Mia Karen Pedersen 

Studie10, Esbjerg Ungdomsskole 

https://meandwe.dk/ 

11.30 – 12.30 Frikommuneforsøg – 10. Klasse frisat i praksis 

Erfaringsdeling fra vores 2 frikommunedeltagere ved Mia Karen 

Pedersen, Studie10, Esbjerg Ungdomsskole og Jesper Kongsgaard, 

Holbæk 10. klasse Center 

 

 Ca. 12.30                            Afslutning på konferencen – opsamling ved ny formand 

13.00 – 14.00 Frokost    

                 
             

Tilmelding til  

Generalforsamling og /eller konferencen senest den 31. januar 2022  

Henvendelse til  
Kasserer Jes Lenhard Hansen, Xclass, Slagelse  
Tlf.  50 92 77 95, Jeslh@slagelse.dk   

 

https://ibo-modellen.dk/
https://meandwe.dk/


 
 

Tilmelding til generalforsamling/konference  

  

 

Antal:   Vi / jeg deltager i (sæt X): kun generalforsamling: _____ Konference: ____ Alt: ____  

  

 

Vi/jeg ønsker ekstra overnatning: ______ pers.     Vi/jeg ønsker frokost fredag: ______ 

  

       

Navn/e: _______________________________________________________________________  

  

 

Center/10. kl.:__________________________________________________________________  

  

 

Mail: ___________________________________    

  

     

EAN nummer: ___________________________    Kommune: __________________________  


