
 

 

REFERAT 

 

Dagsorden - Bestyrelsesmøde - Fredag den 10. juni på Teams  
Deltagere: Thue Friislund, Jes Lenhard Hansen, Charlotte H. Schack, Mia K. Pedersen, Anja Ø. Jensen, 

Simon S. Jensen, Poul Henning Jørgensen og Mads Vestergaard  

Afbud fra:  

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Et punkt fra Thue – besøg fra CEFU 

 

2. Valg af ordstyrer 

a. Mia 

 

3. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde 

Ja 

4. Kort om økonomien – v. Jes 

            God økonomi 

 Kontingenterne er ved at blive opkrævet 

5. Formandsskabet 

Anja sender et udkast til et officielt brev til Jesper til godkendelse omkring 

formandsskiftet, som så sendes ud til alle medlemmerne.  

Bestyrelsen bakker op om, at Anja varetager formandsposten indtil konferencen.  

a. opgaver og fordeling af samme 

i. Anja varetager de fleste opgaver; men vil gerne have muligheden for at give 

opgaver videre til de andre bestyrelsesmedlemmer.   

ii. Husk de sociale medier, når I er forskellige steder i forbindelse med 

#sammenom10klasse 

b. Transportudgifter og hvordan 

i. Bestyrelsen beslutter, at formanden kan køre DSB 1. klasse, når der er møder i 

Kbh. og kan overnatte ifm. morgenmøder.  

 

 

 

 



 

 
6. Orientering v. Anja 

Diverse 

Orientering fra Jes – ifm. møde med Claus Rosenkrands er mødet rykket til Slagelse i 

stedet for Holbæk og Henning deltager sammen med Jes.  

 

a. Rundbordssamtaler UVM 

Til mødet ved rundbordssamtalen tog Anja ordet med en kommentar til 

ministeren – omkring kontakt til 10. klasseforeningen, når nu temaet var 

overgangen til ungdomsuddannelserne.  

Indholdet til mødet var primært en snak omkring praksisorienteret 

undervisning og et bredere dannelsesbegreb 

Ministeren ville kigge på fælles mål, andre prøveformer og vil være nysgerrig 

på, hvad skal ud, hvis noget nyt skal ind. Ikke flere tillægssager og nye tiltag.  

På mandag handler det om restgruppen.  

 OBS – Ingen forlydender omkring en flytning af 10. klasser til FGU.   

b. Samarbejde mellem parter om 10. klasse 

i. Anja har aftalt med Bjarne fra Ungdomsskolebladet, at vi i LA10 får en artikel i 

bladet i efteråret.  

c. Cefu – Thue 

i. Thue har været til møde i Dansk Metal / CEFU. Mødet handlede om, hvilke 

projekter, der ligger i pipelinen hos CEFU. Indhold eksempelvis 

Pædagogiske vacciner mod præstationskulturen 

Ungeprofiler i Roskilde og Holbæk 

Ungdomsliv på landet – et projekt, der er ved at blive afsluttet. (Primært 

med udgangspunkt i FGU elever – i den ”tunge” ende).  

Den nye CEFU- uddannelse – 25 studerende til august 

  Mia vil også gerne være med i CEFU.  

   

7. Konferencen 2023  

a. indhold/hovedfokus 

i. TEMA – Forslag – FOKUS på MANGFOLDIGHEDEN 

1. CUR – Søren Østergaard – Generation X, Y, Alfa? 

2. ”Utilstrækkelig” – Christian Hjortkjær 

3. De unge – mangfoldigheden – den brede gruppe 

4. Konferencen skal sende et signal til omverdenen omkring det der rør 

sig.  

Charlotte inviterer Søren Østergaard til konferencen om torsdagen. 



 

 
Anja kontakter Jannik Bay eller Synnøve Klitgaard fra Arbejdsgiverne.   

KONFERENCEUDVALG: Charlotte, Simon, Mia og Anja. MIA indkalder  

b. status på sted etc. 

i. Kongebrogaarden er booket i uge 9. (onsdag, torsdag, fredag) 

  

8. Indsamling af relevant data – v. Anja 

Drøftelse 

Data omkring 10. klasse 

Hvad skal vi bruge det til? 

Hvad kunne være interessant, hvad skal vi bruge? 

Hvad er vores organisering i LA10? 

MADS er primus motor og kommer med forslag 

 

9. Aktivitet på sociale medier – kort oplæg v. Anja 

Drøftelse 

HUSK #sammenom10klasse /  #LA10 

 

10. Gensidig orientering 

a. Bordet rundt – nyt fra medlemsskolerne 

i. Fredensborg/Simon – mangler elever, beholder lærerne men i andre tilbud på 

skolen. Modtageklasse 

ii. Solrød/Charlotte – status quo – 7 klasser, hvoraf én er EUD10 + en 

modtageklasse 

iii. Aalborg/Mads – mangler ca. 40 elever vil gerne op til 280 elever. 6 klasser på 

EUD10. Er blevet en del af Ungdomsskolen. Projekt Streetfood igen næste år.  

iv. Esbjerg/Mia – tilgang af elever, har ansat personale. Mangler plads til alle 

elever. Mangler sparring i frihedsforsøget. Kommet i bestyrelsen i VUC i Esbjerg 

og Kulturskolen - resulteret i samarbejder på tværs.   

v. Brøndby/Poul – tilbage på omkring 200 elever næste skoleår, har ansat en 

masse nye undervisere. 35-40% flere på specialområdet.  

vi. Roskilde/Thue – mangler lidt elever, kommer flere hver dag, oplever, at 

tilmeldingsmønstret har ændret sig. Også Ukrainerne, der skal i 10. klasse – 

opstartsmøder. 

vii. Skive/Anja – specialområdet vokser i Skive. OK elevtilgang – skal ansætte en ny. 

Har meldt sig som Me/We pilotskole. Erhvervsplaymaker skal ansættes under 

10. klassecenteret. Ny skolestruktur i Skive. Bliver lavet indstillinger til politisk 

niveau af et konsulentfirma. Alt er i spil.  



 

 
 

11. Eventuelt 

 Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

o Anja indkalder i start september til fysisk møde i Solrød 


