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ÅRSMØDE 2023 

& GENERALFORSAMLING  

Landsforeningen af 10. Klasseskoler inviterer til årsmøde 

med forudgående generalforsamling 

                                          

2.-3. marts 2023  

på Comwell Kongebrogaarden 

 

GENERALFORSAMLING 
Torsdag d. 02. marts 2023 kl. 9.30 – 12.00  
Se dagsorden længere nede i dokumentet 

ÅRSMØDE   
Fælles om fremtidens 10. klasse 

Vilde problemer, frisættelse og reform kommission? Der er forandringer på vej – så hvordan kan vi som 

forening, og du som leder, være med til at sætte dagsordenen i fællesskab med andre?  

På årsmødet fokuserer vi på ledelse af stærke fællesskaber både sammen, hjemme og i forhold til vores 

partnere?  

 

12.00 – 13.00   Frokost for årsmøde deltagere – vi mødes over maden 

13.00 – 14.45 LA10 – version 2.0  

Vi vil gerne invitere dig ind i fællesskabets maskinrum. Hvad har du brug for hos din forening – hvordan tager vi 

vores forening til næste niveau - hvad vil du gerne bruge dine kollegaer i landet til – og hvad er det, du ikke vil give 

køb på når frisættelsens vinde blæser?  

Del 1: Professionalisering af foreningen - oplæg v. Anja Østergaard Jensen 

Vi vil bygge stærke praksisfællesskaber sammen med jer 

Opsamling af beslutninger fra Generalforsamlingen 
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Vi faciliterer en proces, hvor du 

som medlem inddrages; vi har 

bla. fokus på jeres udbytte af foreningen, vores fælles strategiske pejlemærker og 

organisering af regionale netværk.  

14.45 – 15.00  KAFFEPAUSE  

15.00 - 16.15 Me&We – et fællesskabs-skabende undervisningsforløb v. Mie Juul Ingerslev, 

Projektleder, Efterskoleforeningen 

 Vi vil udvikle stærke ungefællesskaber på 10. klasse skolerne  

Bliv mere professionel i dit arbejde med trivsel. Me&We er et samarbejde mellem 

Maryfonden, Just Human, Efterskoleforeningen og LA10 – Landsforeningen af 10. 

klasser med støtte fra Tuborgfondet. Læs mere her: 

https://meandwe.dk/  

16.30-18.00 ”Ungdomsliv i en præstationskultur”  

Spændende og inspirerende oplæg ved Søren Østergaard fra Center for 

Ungdomsstudier Tjek: CUR 

Vi vil møde vores unge i en nutidsforståelse med fremtidsbrillerne på  

Hvilke strategier anvender danske unge i forhold til at håndtere de mange krav? 

Hvad betyder det for de unges livskvalitet, at de konstant skal præstere? Hvilke 

”frikvarterer” er der i deres liv? Hvad kan ”voksne” gøre for at støtte unge så de 

håndterer det ydre pres på en sund måde? Det er nogle af de temaer, der sættes 

fokus på i dette oplæg, som baserer sig på en undersøgelse blandt 3000 elever i 

udskolingen og på landets ungdomsuddannelser.   

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

19.15 Vi samles i foyeren 

19.30 Middag i restauranten & hyggeligt samvær 

  

Fredag den 04. marts 2022 
  

08.00 – 09.00 Morgenmad 

09.00 – 10.00 Psykologisk Tryghed: Psykologisk Sikkerhed og ”Den frygtløse 

organisation” v. Christian Ørsted, Ledelsesrådgiver (cand.merc.), forfatter og 
foredragsholder. 

https://meandwe.dk/
https://cur.nu/


 
 

3 
 

Vi vil skabe fællesskaber der er 

sammen om at være innovative 

om 10. klasse 

Psykologisk tryghed eller sikkerhed er en vigtig ressource for, at vi kan håndtere 

fejl, være innovative og samarbejde og er ganske enkelt troen på, at man ikke vil 

blive straffet eller ydmyget, hvis man taler om fejl, tvivl, spørgsmål, uenigheder eller 

ideer. 

 

10.00-10.30 PAUSE OG UDTJEKNING 

10.30-12.30 LA10 – version 2.0 fortsat 

Del 2: Professionalisering af foreningen - oplæg v. Anja Østergaard Jensen 

Vi vil sætte vores aftryk på fremtidens 10. klasse  

Hvilken lovgivning ønsker du dig for 10. klasse fremover? 

Vi faciliterer en proces, hvor vi sammen drøfter det umistelige i 10. klasse ude i 

kommunerne. Meget peger på en ændring i lovgivningen – reformkommission, 

frisættelse, KLs oplæg om 10. klasse koblet fra grundskolen, forsøg med 

brobygning, ønske om ændrede prøveformer mm. 

Hvad skal en mulig ny lov på vores område indeholde? Hvad ønsker du dig fra 

vores nye undervisningsminister? Hvad vil du nødig se ske?  

 

12.30                           Afslutning på årsmødet – opsamling ved ny formand  

- den nye bestyrelse samles til præsentation og fotografering umiddelbart efter 

13.00 – 14.00 Frokost    
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DET PRAKTISKE 
 

Sted: Comwell Kongebrogaarden 

Kongebrovej 63 

5500 Middelfart 

 

Pris: Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.  

 

Deltagelse i årsmødet er kr. 3.800 pr. person.  

  

Det indbefatter 

• foredrag 

• indkvartering i enkeltværelse 

• frokost, kaffe, festmiddag og morgenmad, samt frokost på afrejse dagen 

  

Evt. værelse fra onsdag aften d. 1. marts kan tilkøbes for 1.800 kr. pr. person. incl. middag onsdag og 

morgenmad torsdag.   

 

Tilmelding: Generalforsamling og /eller årsmøde senest den 31. januar 2022  

Henvendelse sker til kasserer Jes Lenhard Hansen, Xclass, Slagelse Tlf.  50 92 77 95 

  
Send venligst mail til  Jeslh@slagelse.dk  med følgende informationer: 

 

Antal:   Vi / jeg deltager i (sæt X): kun generalforsamling: _____ Årsmøde: ____ Begge: ____  

  

 

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

  

       

Navn/e: _______________________________________________________________________  

  

 

Center/10. kl.:__________________________________________________________________  

  

 

Mail: ___________________________________    

  

     

EAN nummer: ___________________________    Kommune: __________________________  
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DAGSORDEN 

Generalforsamling 
Torsdag d. 02. marts 2023 kl. 9.30 – 12.00  
1. Valg af dirigent  

   

2. Valg af referent  

   

3. Formandens beretning  

     v/ konstituerede formand Anja Østergaard Jensen 

    

4. Regnskab 2022 (bilag) Budget 2023 (bilag)  

    v/ Jes Lenhard Hansen, Xclass i Slagelse  

         

5. (Ny)Valg af formand  

• Jesper Kongsgaard, Holbæk (Stiller ikke op) 

• Anja Østergaard Jensen (Stiller op) 

 

 6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen  

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:  

• Anja Ø. Jensen, Skive (Stiller op til formand)  

• Thue Friislund, Roskilde (Stiller ikke op) 

• Charlotte Honoré Schack (Stiller ikke op) 

• Mia Karen Pedersen (Genopstiller) 

• Simon Smidt Jensen (Stiller op) 

• Jes Lenhard Hansen (Stiller ikke op) 

• Mads Vestergaard (Stiller op) 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)  

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant          

• på valg:  Allan Kierkegaard, Rødovre 

o + valg af suppleant (1 år)  

8. Indkomne forslag.  

     Forslag fremsendes til formanden senest en måned inden generalforsamlingen.  

 

9. Eventuelt.       


