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”Undertegnede, Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen siden december 2001, skal 
hermed tilkendegive, at jeg søger genvalg som bestyrelsesmedlem i DFS.  
 
De kommunale ungdomsskoler arbejder med en bred portefølje af opgaver lige fra fritidsundervisning om 
eftermiddagen, aften og weekender, til klubaktiviteter, henimod 10. klasse og heltidsundervisning som 
fuldtidstilbud. Foreningen og skolerne har siden 1942 haft rødder langt nede i folkeoplysningen og skal 
varetage opgaver både af læringsmæssig karakter og almen dannelse. Det gælder ikke mindst for udsatte 
unge, men generelt er vores mission også omfattet af kulturelle opgaver omkring sundhed, dannelse og 
trivsel.  
 
Alle ungdomsskoler i landets 98 kommuner har frivilligt valgt at være medlemmer af 
Ungdomsskoleforeningen. Siden 2015 har foreningen arbejdet systematisk og bredt med større 
udviklingsopgaver indenfor læring, forældre støttet arbejde, ordblinde og de sidste 3 år også med 
fritidsjobs for udsatte unge i samarbejde med Coop. Projekter, der har været og er støttet af fonde som 
Egmont, Villum og den AP Møllersked fond (sociale del).  
 
Jeg selv har en baggrund som kandidat i statskundskab fra Aalborg Universitet fra 1984 og har været ansat 
både i den statslige, kommunale og halvoffentlige sektor. Jeg har undervist i min fritid på Syddansk 
Universitet i mere end 25 år i strategi samt beslutnings- og forandringsprocesser og er nu censor på 
erhvervsøkonomi. I mere end 26 år har jeg været aktiv fodbolddommer, ligesom jeg en periode var 
formand for Fynsk Fodbolddommer Klub. Da vore 3, nu voksne sønner gik i folkeskole, var jeg medlem af 
skolebestyrelsen på Lumby Skole, nord for Odense i 8 år. Jeg er gift med Hanne, der er 
børnehaveklasseleder, siden 1986.  
 
I DFS-regi har jeg navnlig været aktiv i bestyrelsen gennem de sidste 8 år – og tidligere i 
Brobygningsnetværket. Siden 2019 har jeg tillige af DFS været udpeget som offentlighedens 
repræsentant  i Det uafhængige Politiklageråd, der netop har fået udvidet sine kompetenceområder til 
bevismidler, samt geografisk til Grønland og Færøerne.”  
 


