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Referat 16. april 2015 
Hovedbestyrelsens ordinære møde  

 
23. april 2015 

 

 
Tid 

 
09.45 – 16.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost)  
 

 
Sted    

 
Snaregade 10A - 1205 København K.  

 
Deltagere 

 
Fra Hovedbestyrelsen:  
Birgit Henriksen, Camilla Ottsen, Claus Hjortdal, Jørgen Mandrup, Lisbeth Schmidt 
Andersen, Ole Stavngaard, Peter Nellemann og Torben Mørup.  
 
Fra sekretariatet:  
Dorrit Bamberger deltager under punkt 3 og 4, Michael Diepeveen (referent) og Katri-
ne Thomsen (mødeledelse).  
 

 
Bemærk 

  
 

 
Afbud 

 
Lene Burchardt, Lars Nyborg 

 
DAGSORDEN  

 
REFERAT 

 

PRAKTISKE FORHOLD Tidsramme fra kl. 9.45-11.00 

 
1. Godkendelse af hovedbestyrelsesmødets 

dagsorden 
Til godkendelse.   
 

 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbesty-

relsesmøde 
Til godkendelse.  
Bilag: Referat fra den 5. marts 2015 
 

 
Godkendt. 

 
3. Nyt ift. Skoleledelsens vilkår 

Til orientering:  
Under punktet vendes nyt ift. medlemsundersø-
gelsen om ledelsesvilkår og indsatsen om Kvalitet 
i skoleledelse. 
I forbindelse med Kvalitet i Skoleledelse arbejdes 
med tanker om en såkaldt drejebog.   
 

 
Næstformanden orienterede om Kvalitet 
i skoleledelse, herunder om en såkaldt 
drejebog. Drejebogen har bl.a. til formål, 
at understøtte de lokale forhandlinger. 
Udvalget om Kvalitet i skoleledelse vil 
arbejde videre for at præsentere noget 
endeligt på Årsmødet 2015 HB tog ori-
enteringen til efterretning. 
 

 
4. Årsmøde 2015 

Til orientering, drøftelse og beslutning:  
Under punktet orienteres om udvalgets arbejde 

 
Sekretariatschefen og næstformanden 
orienterede om arbejdet i årsmødeud-
valg og sekretariat med at forberede 
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og status ift. planlægningen af årsmødet 2015 
samt tanker om årsmødet 2016.  
 
Sekretariatets organisering ift. Årsmødet 2015 er 
styrket for at sikre overblik, økonomi og procesle-
delse.  
 
Musikhuset har aktuelt sendt et overslag på pri-
ser, som Sekretariatet ser nærmere på. Men der 
er tale om priser, som er væsentlig højere end 
priserne fra 2013. Nærmere orientering herom på 
mødet.  
 
Under punktet drøftes spørgsmål om deltagerbe-
taling på kr. 300-500,- ift. Årsmødet 2015, som 
det blev besluttet på Repræsentantskabsmødet 
den 26. marts 2015.  
 
Bilag:  

 Foreløbigt program    
 

årsmøde 2015, i Aarhus, jf. foreløbigt 
program.  
 
Økonomien er presset, og det kan blive 
nødvendigt med deltagerbetaling for at 
sikre balancen, hvilket der også blev 
vedtaget et forslag om på repr.mødet. 
 
Drøftelse i HB: 
 

 Et dilemma – hvordan modtages 
information om evt. deltagerbetaling 
af medlemmer? 

 Skal kommunikeres, at deltagerbeta-
ling alene har forbindelse til årsmø-
det og dets balance. 

 Besparelser på indhold, transport, 
fest, antal dage, kostpris for fest og 
frokost mv. 

 Der skal arbejdes for at sikre over-
skud på udstillingen. Budget for 
Årsmødet skal tage højde for evt. 
uforudsete omkostninger.   

 HB orienteres nærmere om budget.  

 Formål med Årsmødet er primært at 
samle lederne – en manifestation, vi 
er fælles / vi er samlet.  

 
Med de bemærkninger vil årsmødeud-
valget gentænke årsmødet og økonomi, 
herunder deltagerbetaling til indstilling 
senest på næste HB-møde. 
 

TEMA -  

Tidsramme – Fra kl. 11.00-15.30  (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)  

 
5. Organisatoriske forhold 

Tidsramme: 11.00 – 11.30 
 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen er orienteret om seneste nyt 
vedr. foreningens organisatoriske forhold, samt at 
HB træffer de nødvendige beslutninger herom.  
 

Baggrund:  
Siden sidste HB-møde har der været møder i LC-
regi.  
 

Form:  
Claus Hjortdal vil orientere om de seneste for-
handlinger og stille skarpt på forhold om:  
 

 Den videre proces 

 Et styrket LC lederforum, fælles sekretari-
at 

 Kommunikation 
 

 
Formanden orienterede om det politiske 
arbejde med at knytte LC-lederne tætte-
re sammen med et rationale organisato-
risk 
 
Både for at stå stærkere i sagsbehand-
ling/medlems-betjening og ift en øget 
frisættelse af ledergrupperne. 
 
I første omgang med fokus på OK-
forhold, løn, rådgivning mv. i søjler: 
Kommune, stat, region & privat ansatte. 
 
Forretningsudvalget for LC lederforum 
vil være politisk ansvarlig for LC Leder-
forums sekretariat.  
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
I øvrigt: FTF etablerer nu et særligt Le-
derråd. 
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Hovedbestyrelsen drøfter sagen og træffer de 
nødvendige beslutninger.  

 
 

 
6. Økonomi 

Tidsramme: 11.30 – 12.30 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen forholder sig foreningens 
økonomi, herunder regnskabsprocedure samt 
træffer de nødvendige beslutninger hertil.   
 

Baggrund:  
Hovedbestyrelsen har besluttet tilrettet budget 
2015 og har besluttet, at regnskabspraksis skal 
skærpes.  
 
Bilag: Kvartalsrapport 

 
Form:  

Under punktet vil følgende emner blive behandlet. 
Hovedbestyrelsen drøfter alle emner. Det indstil-
les at HB tager forhold om økonomi til efterretning 
og træffer de nødvendige beslutninger.   
 
a) Regnskabspraksis: Katrine Thomsen og Jør-

gen Mandrup vil orienter om ændret regn-
skabspraksis.  

 Faste økonomimøder med kontrol og 
dokumentation – rapportering til den 
politiske ledelse. Fast opmærksomhed 
på budget/regnskab – kontin-
gent/medlemstal, projekter og likviditet.  

 Krydstjek og grundig undersøgelse ift. 
udvalgte områder, heriblandt medlems-
tal, akut-midler samt 
løn/pension/honorar.  

 Skærpet procedure ift. projekter og 
Årsmøde-økonomi, budget med løben-
de opfølgning og dokumentation til poli-
tiske udvalg.  

 Fortsat kvartalsvise budgetopfølgninger 
til HB med en styrkelse af analyse og 
konsekvens.  

 Fokus på konservativ budgetlægning.  

 Proces for at minimere sårbarhed i op-
gaveløsningen.  

 
b) Medlemstal: Pr. 24. marts 2015 var medlems-

tallet i alt på 3728, heraf er der 3.373 normalt 
betalende medlemmer og 255 som har særligt 
kontingent grundet konfliktlån samt 110 pen-
sionister med særligt kontingent.   
 

c) Info om indsatser: Jørgen Mandrup Nielsen vil 
orientere om særligt fokus på medlems-
tal/kontakt til lokalformænd samt kontakt til 
DLF. Dertil kontakt til LC vedr. akut-midler.   
 

 
Sekretariatschef og næstformanden 
orienterede om ny skærpet praksis og 
nye procedurer mht regnskabspraksis, 
opfølgning på udviklingen i medlemstal, 
AKUT- midler, løn og pension, på pro-
jekter, årsmødet mm. 
 
Kvartalsrapporten blev gennemgået 
detaljeret. Der er særlige opmærksom-
hedspunkter, men ser pt. ellers fornuftigt 
ud. HB tog orienteringen til efterretning 
med opfordring til at kommunikere sta-
tus bredt ud. 
 
Orientering om repræsentantskabsbe-
slutningen om ændret fordeling, herun-
der beregning af lokale midler blev god-
kendt. 
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d) Kvartalsrapport: Jørgen Mandrup vil orientere 
om kvartalsapport for de første måneder af 
2015 – Katrine Thomsen supplerer ift. analyse 
og konsekvens.   

 
e) Lokale midler: Repræsentantskabet beslutte-

de nedenstående på sit møde den 26. marts 
2015:  
 
Ændret fordelingsmodel men samme bespa-
relsen som i Hovedbestyrelsens oprindelige 
forslag. Det hidtidige grundbeløb på kr. 
11.500,- halveres og det hidtidige beløb på kr. 
575 pr. medlem reduceres, så der inkl. bespa-
relsen ift. grundbeløbet er en samlet bespa-
relse på ca. 1 mio. kr. Forslaget ift. de lokale 
midler gælder udelukkende for 2015.  
 
Sekretariatet har foretaget en beregning som 
angiver at Lokalforeninger i 2015 får tildelt 
følgende:  
Grundbeløb på kr. 5750 til alle lokalforeninger  
Derudover kr. 440,- kr. pr. medlem.  
 
Hovedbestyrelsen bedes forholde sig til be-
regningen og træffe beslutning.  
 

 
7. Opfølgning på Repræsentantskabsmødet den 

26. marts 
Tidsramme: 13.15– 14.00  
 

Formål:  
At Hovedbestyrelsen følger op på Repræsentant-
skabsmødet den 26. marts og tager de nødvendi-
ge drøftelser og konsekvenser på baggrund af 
mødet.    
 

Baggrund:  
Der har været afholdt repræsentantskabsmødet 
den 26.marts.  

 
Bilag:  

 Foreløbigt/internt referat fra Repræsentantskabsmø-
det.   

 Internt notat - input fra de regionale netværk.  
 

Form:  
Under punktet vil Repræsentantskabsmødet blive 
evalueret og der vil blive fulgt op på beslutninger 
og holdninger fra mødet. HB drøfter i plenum og 
træffer de nødvendige beslutninger.  
 
Generelt om Repræsentantskabsmødet:  
a) Forberedelse 
b) Rammer   
c) Indhold og mål 
 

 
Formanden sammenfattede oplevelsen 
af repr. mødet - det var forløbet godt 
med en god og åben debat. 
 
HB gennemgik udkast til officielt referat 
fra mødet, hvilket med nogle mindre 
ændringer vil blive sendt ud til repræ-
sentantskabet. 
 
Bemærkninger fra HB i øvrigt vedr. repr. 
mødet: 
 

 Burde økonomipunktet have været 
opprioriteret og kommunikeret bedre 
på forhånd? 

 Hvordan kan det lokale, regionale og 
centrale niveau blive bedre knyttet 
sammen, jf. ændringer i foreningens 
organisation/struktur? 

 
Formanden mente, at orienteringen til 
repræsentanterne vedr. foreningens 
økonomi ifm mødets indkaldelse burde 
have været tilstrækkelig. Der kan være 
brug for yderligere kommunikation om 
økonomi. 
 
Vedr. spørgsmålet om sammenhængen 
mellem central og decentralt niveau 
drøftes dette under pt. 8. 
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De enkelte dagsordenspunkter:   
a) Formandens Mundtlige Beretning.  

 
b) Godkendelse af regnskab, herunder bilag om 

foreningens økonomi samt kommunikation 
vedr. det ekstraordinære repræsentant-
skabsmøde den 21. oktober 2015.   

 
c) Indkomne forslag ift. valg i foreningen og for-

slag ift. diæter. 
 
d) Orientering om budget 2016 samt fastsættel-

se af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmer, 
midler til de lokale afdelinger og kontingent.  

 
e) Skoleledelsens vilkår – orientering og dialog 

vedr. medlemsundersøgelse og Kvalitet i sko-
leledelse.  
 

 
  
 
 
 
 
 

 
8. 2020 PLAN 

Skolelederforeningen på længere sigt – her-
under drøftelse af struktur 
Tidsramme: 14.00 – 15.30  
 

Formål:  
At Hovedbestyrelsen tager en grundig drøftelse af 
foreningen set ift. et længere tidsperspektiv; at HB 
drøfter vigtige emner herunder økonomi og struk-
tur i foreningen samt at HB tager beslutning ift. 
den videre proces.  
 

Baggrund:  
For at sikre en udviklingsorienteret forening er det 
afgørende at HB drøfter og træffer beslutninger 
ift. foreningens fremtid. Forhold om foreningens 
fremtid skal drøftes på formandsmødet i august 
og på det ekstraordinære repræsentantskabsmø-
de i oktober 2015.  
 
Bilag:  

 Udkast til strategiplan 2020 

 Notat til dialog: Skolelederforeningen på længere sigt 
– 2020 Plan.   

 
Form:  

Formandskabet vil indlede punktet med udgangs-
punkt i de vedhæftede bilag.  
 
Dernæst følgende proces:  

a) I Plenum:  
o Indledende drøftelse – pro-

ces/involvering 
o Indledende runde: ”Hvad fylder 

mest/ hvad er vigtigst?” 
 

b) Gruppearbejde hvor der tages et helheds-
perspektiv på 2020-planen, men hvor der 

 
Formanden ridsede de mange udvik-
lingsparametre op, der påvirker skolele-
derne og foreningen – udfordringerne på 
centralt/lokalt plan – og henviste til et 
strategioplæg og et oplæg ift. en 2020-
plan. 
 
For at sikre involvering og dialog om 
foreningens fremtid påtænker formand-
skabet såvel regionale møder med loka-
le bestyrelser såvel som medlemsmø-
der.  
 
Bemærkninger fra HB vedr. processen: 
 

 Usikkerhed om en længere involve-
rende proces er nødvendig over for 
en hurtigere, handlekraftig beslut-
ning om ændring. 

 Medlemmerne er næppe interesse-
rede i spørgsmål om struktur. Det er 
snarere de lokalt aktive/bestyrelser, 
der her er målgruppen? 

 
Det besluttet at formandskabet arbejder 
videre med processen ift. ”Foreningen 
på længere sigt”, med fokus på regiona-
le møder med lokale bestyrelser.  
 
Opmærksomhedspunkter i øvrigt i et 
2020-perspektiv: 
 

 Har fagforeninger, overenskomster 
m.m. en fremtid overhovedet? 

 Ja, så længe, der er noget, der hed-
der arbejdsvilkår, tid, opgaver… 

 Men foreningen skal have mere 
kant, stærkere profilering. 
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også er et særligt perspektiv:.  
I. Medlemmer som særligt perspek-

tiv: Hvordan håndteres medlems-
udviklingen, hvilke behov har med-
lemmerne, hvordan indfris med-
lemmernes behov bedst, hvad skal 
prioriteres ud fra en medlemsbe-
tragtning, og hvordan sikres sam-
menhængskraft mellem medlem-
merne? Hvilke mål og tiltag? 
 

II. Bæredygtighed som særligt per-
spektiv: Hvorledes sikres en robust 
og økonomisk sund forening? 
Hvordan kan der arbejdes sammen 
med andre organisationer? Hvilke 
prioriteringer og hvilke konkrete 
skridt? Hvilke politiske mål er cen-
trale? 
 

III. Sammenhængskraft som særligt 
perspektiv? Hvorledes sikres 
sammenhængskraften lo-
kalt/centralt, administra-
tivt/politisk?; Hvilken struktur er 
bæredygtig? Hvilken prioritering og 
konkrete tiltag? Hvilke politiske 
mål? 

  
c) På baggrund af gruppearbejdet arbejdes i 

plenum med 2020-planen. Mål, emner og 
tiltag drøftes.  
 

d) Aftaler: På baggrund af drøftelser træffes 
de nødvendige beslutninger:  

o Proces – afklaring ift. regionale 
møder, medlemsmøder og næste 
skridt i HB.  

o Aftaler ift. næste HB-møde.  
 
Afrunding v. formandskabet.  
 

 Organisering, sammenhængs- og 
gennemslagskraft. 

 Ny organisering som sikrer sam-
menhæng mellem centralt, regionalt 
og lokalt.  

 Behov for strukturelle sammenlæg-
ninger/bedre rationale i foreningen. 

 Fællesskabet, det ’store vi’ frem for 
parallelle verdener – identitet 

 
Mere konkrete billeder: 
 

 Tydeligere på politiske holdninger, fx 
ændringer i ledelsesstrukturer 

 Hvordan bliver TR anerkendt – også 
i fremtiden? 

 Hvad skal vi håndtere centralt og 
hvad lokalt 

 Styrke demokratiet ud i yderste led, 
bedre kontakt ml HB og lokalt led 

 Samarbejde på tværs af kommu-
ner=flere muskler. 

 Opdateret kommunalt landkort over 
ledelsesnormering/kraft/TRvilkår. 

 Opmærksomhed på at sikre sam-
menhæng centralt og regionalt både 
ift politisk valgte og ift. konsulenter.  

 
Det blev besluttet, at HB arbejder videre 
på næste HB møde med konkretiserin-
ger samt med særligt fokus på struktur 
og prioriteringer.  
 

 

NYT UDEFRA OG NÆSTE SKRIDT Med henblik på at styrke policy-processen og politikska-

belsen i foreningen sættes fokus på nyt udefra og næste skridt – det være sig møder, artikler, inspi-
ration mv.  Tidsramme fra ca. kl. 15.30-16.15 

 
9. Nyt udefra – politikskabelse 

 
- OK15 
- Ny nordisk Skole 
 

 

 
Formanden orienterede om 
strategien i DLF efter OK’15 
resultatet med fokus på især 
lærerarbejdstid. 
 
20 nye skoler med i ny NNS-
runde. Model kan sprede sig 
til andre institutioner.  
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10. Dagsordenspunkter til næste HB-møde den 7. maj 2015  
 

- Leder-TR 
- Organisatoriske forhold 
- Formandsmøde i august 2015 
- Foreningen på længere sigt – 2020 plan 
- Økonomi: Medlemstal mv.  

 

 Årsmøde 2015 og års-
møder fremadrettet. 

 Opfølgning på medlems-
undersøgelse, arbejds-
vilkår lokalt. 

 

 
11. Eventuelt 

 

 
HM Dronning Margrethe II 
blev 75, og HB fik hilst på. 
 

 


