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*   

 
 

Referat 9. juni 2016  
Hovedbestyrelsens ordinære møde  

 
 
 

 
14. september 2016 

 

 
Tid 

 
9.30 – 16.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost)  
 

 
Sted    

 
Snaregade 10A - 1205 København K.  
 

 
Deltagere 

 
Fra Hovedbestyrelsen:  
Claus Hjortdal, Brian Brodersen, Lene Burchardt, Peter Hansen, Peter Nellemann, 
Lars Nyborg, Lars Aaberg og Dorte Andreas (mødeleder). 
 
Fra sekretariatet:  
Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent) 
 

 
Bemærk 
 

 
BEMÆRK:  

– 16.30-18.00: Møde med DLF forretningsudvalg. Vandkunsten 12, 4. sal, mødelokale 
411 

– 18.00 -: Sommerafslutning med middag. Vi slutter med middag (middag start 19.45) i 
nærheden af Nyhavn. Tøj og sko til vejret, da vi skal være udenfor. (Traditionelt er 
sommerafslutningen en hemmelighed).  

–  

 
Afbud 

 
Lars Nyborg. 
 

 
DAGSORDEN  

 
REFERAT 

 

PRAKTISKE FORHOLD Tidsramme fra kl. 9.30 -10.00 

 
1. Godkendelse af hovedbestyrelsesmødets 

dagsorden 
Til godkendelse.   
 
 

 
Godkendt. Det henstilles til fremover at 
undgå så lange dagsordener. 

 
2. Godkendelse af referat fra de to sidste hoved-

bestyrelsesmøder 
Til godkendelse.  
Bilag:  
- Referat fra den 14. april 2016 
- Referat fra den 13. maj 2016 
 
 

 
Referater godkendt.  
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3. Retningslinjer vedr. klage  

Til orientering og godkendelse 
 
Katrine Thomsen orienterer om retningslinjer vedr. 
klage.  
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender For-
ligskvinde Mette Christensen som opmand i perio-
den juli 2016- til april 2018. 
  
Bilag: Retningslinjer for sagsbehandlingens kvali-
tet og medlemmernes retssikkerhed.   

 

 
Sekr.chefen orienterede om en konkret 
klage fra medlem, der har givet anled-
ning til at revidere gældende retnings-
linjer for foreningens sagsbehandling. 
Herunder hvordan klager behandles 
internt i sekretariatet, politisk og evt. af 
en ekstern uvildig instans.  
 
Reviderede retningslinjer for procedu-
re/adgang til klagemulighed blev god-
kendt med tilføjelse om, at de også 
kommunikeres i foreningens medier.   
 

 

TEMA  

Tidsramme – Fra kl. 10.00 -15.20  (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)  

 
4. Økonomi og administration   

Tidsramme: 10.00 – 10.30 
 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen får indsigt i foreningens øko-
nomi, medlemstal mv.   
 

Baggrund:  
Løbende opmærksomhed på økonomi og admini-
stration for at sikre foreningens bæredygtighed.  
Bemærk, at HB på sit møde i april besluttede, at 
der skal ske en budgetjustering på HB-mødet i sep-
tember 2016.  
 
 
Bilag:  

 Oversigt med økonomiske nøgletal pr. maj/juni 2016, 
eftersendt tirsdag d. 7. juni 2016.  

 
Form:  

Med udgangspunkt i bilaget ”Oversigt med økono-
miske nøgletal” redegør Katrine Thomsen for øko-
nomi, medlemstal mv, Dorte Andreas supplerer. 
 
Hovedbestyrelsen behandler punktet og træffer de 
nødvendige beslutninger.  
 

 
Sekr.chefen gennemgik udvikling med-
lemstallet og kontingentindtægterne for 
2016, der tilsyneladende er ved at sta-
bilisere sig. Økonomien ser derfor pt. 
fornuftig ud.  
 
Sekr.chefen gennemgik derefter de 
forskellige udgiftsposter, jf. det udsend-
te bilag, med særlige bemærkninger på 
disse punkter:  
 

 Det indstilles, at foreningens orga-
nisations/TR-uddannelse oppriori-
teres økonomisk, for at øge kvalite-
ten med bl.a. eksterne oplægshol-
dere. 

 Ny hjemmeside har givet ekstra 
udgifter, hvilket sammen med da-
lende annonceindtægter betyder, 
at budget 2016 for kommunikation 
må øges.  

 Skifte på næstformandsposten 
giver i 2016 øget udgift til frikøb: 
Dette vil der fremover i budgettet 
tages yderligere højde for ved hen-
sættelser. 

 
Der var yderligere opmærksomhed om 
disse punkter: 
 

 Der skal ske en generel orientering 
om vilkårene for tilførelse og brug 
af AKUT-midler på et kommende 
HB-møde. 

 Der skal følges op på lokalforenin-
gernes regnskabsafslutning – det 
tages op på tværkommunale net-
værksmøder. 

 



3 
 

Økonomiorienteringen blev taget til 
efterretning med et ønske om, at med-
lemstal fremover suppleres med tal for 
fx året før til sammenligning. 
 

 
5. Snaregade  

Tidsramme: 10.30 – 10.50 
 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen orienteres om spørgsmål om 
Snaregade, vedligeholdelsesplan mv.  
 

Baggrund:  
Opfølgning på seneste HB-drøftelse om Snarega-
de.  
Foreløbig vedligeholdelsesplan er udarbejdet.  
 
Bilag:  

 Foreløbig vedligeholdelsesplan  
 
Form:  

Claus Hjortdal indleder punktet, Katrine Thomsen 
supplerer.  
 
Hovedbestyrelsen behandler punkter og træffer de 
nødvendige beslutninger.  
 

 
Formanden orienterede om baggrun-
den for foreningens køb og drift af Sna-
regade og de forbundne økonomiske- 
politiske aspekter. Huskøbet er over-
ordnet set en succes, men også en 
udfordring ift den fortsatte vedligehol-
delse af ejendommen. Formanden 
skitserede på den baggrund forskellige 
scenarier.  
 
I drøftelsen blev nævnt, at Snaregade 
skal være et aktiv for foreningen og 
ikke må tynge økonomien eller den 
administrativt-politiske sagsbehandling. 
Forholdet mellem at være herre i eget 
hus over for at være lejere med en 
mindre driftsforpligtelse, men en anden 
position, blev også drøftet. 
 
Sagen tages op igen på augustmødet 
mph beslutning. 
 

 
6. Årsmøde – Skolelederforeningens stand  

Tidsramme: 10.50 – 11.15 
 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen er orienteret om status ift. 
årsmødet, herunder økonomi og program, samt at 
Hovedbestyrelsen drøfter, kvalificerer og træffer 
beslutning vedr. foreningens stand på årsmødet.   
 

Baggrund:  
Skolelederforeningen er langt i planlægningen af 
Årsmøde 2016 og så småt på vej ift. Årsmøde 
2017.  
Kommunikation om Årsmøde 2016 er sket såvel i 
Plenum, på hjemmeside, Facebook mv.  
 
Bilag:  

 Program for Årsmøde 2016 

 Budget for Årsmøde 2016 
 
Form:  

Dorte Andreas, Michael Diepeveen og Katrine 
Thomsen orienterer om Årsmøde 2016 og 2017, 
med særligt fokus på:  
 
- Budget  
- Udstilling 
- Udsmykning – flag, blomster 
- Program  

 
Sekr.chefen gav status på årsmøde 
2016. Økonomisk går salget af udstil-
lingen så godt, at budgetmålet allerede 
er nået. Programmet og medlemsfest 
er stort set klart og kommunikeres. App 
med alle oplysninger er klar efter 
sommerferien. HB tog orienteringen til 
efterretning.  
 
Foreningens årsmødestand blev drøf-
tet. HB vil foruden at byde medlem-
merne velkommen torsdag morgen, 
deltage på standen. Peter Nellemann 
giver oplæg på næste HB-møde. 
 
Sekr.chefen orienterede om arbejdet 
med at planlægge årsmøde 2017, hvor 
Vejle i uge 44 overvejes som en mulig-
hed, hvilket HB tog til efterretning.  
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- Fest  
- Skolelederforeningens stand  
- Kort info om Årsmøde 2017 
 
Der bliver lagt op til en åben drøftelse af Skolele-
derforeningens stand. Hovedbestyrelsen drøfter, 
kvalificerer og træffer de nødvendige beslutninger.    
 

 
7. Regionale dialogmøder i august  

Tidsramme: 11.15 – 11.45 
 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen træffer beslutning om form, 
indhold og kommunikation ift. de regionale dialog-
møder, som afholdes i august 2016.  
 

Baggrund:  
Der er truffet beslutning om at afholde 6 regionale 
dialogmøder i august bl.a. med fokus på temaet 
”Indflydelse” og ”Vilkår”; alle møder starter kl. 
16.00.  
 
17. aug: Aalborg 
18. aug: København  
22. aug. Hillerød 
23. aug. Kolding  
24. aug. Næstved  
25. aug. Silkeborg  
 
 

Form:  
Claus Hjortdal indleder punktet.  
Michael Diepeveen orienterer og lægger op til dia-
log vedr. temaet ”Lokal kommunikation/indflydelse”. 
Lars Nyborg orienterer og lægger op til dialog vedr. 
temaet ”Vilkår/afbureaukratisering”. 
 
Hovedbestyrelsen drøfter punktet og træffer be-
slutning om møderne, herunder HB’s repræsentati-
on til møderne.  

 

 
Formanden orienterede om baggrun-
den for møderne, der en del af den 
strategi, foreningen følger mhp øget 
dialog lokalt-centralt. 
 
Der blev givet oplæg til form og indhold 
af de temaer, der foreløbigt er på 
dagsordenen: Lokal kommunikation/ 
indflydelse samt vilkår/ afbureaukrati-
sering,  
 
HB fordelte sin deltagelse på møderne. 
Fra drøftelsen om mødernes form og 
indhold faldt bl.a. flg. bemærkninger 
om, at temaer skal behandles i en 
kombination af: 
 

 Input til arbejdet systematisk-
metodisk med fx kommunikation, 
lobbyisme, indflydelse og relatio-
ner. Gerne med praktisk værktøjer 
og tilbud om opfølgning/kurser. 

 Oplæg til lokal/ regional drøftelse 
for at afklare forskelligartede udfor-
dringer og behov – baseret på ud-
veksling af konkrete erfaringer, mu-
ligheder og løsninger. 

 
Desuden vil der på møderne være poli-
tisk orientering om og oplæg til drøftel-
se af aktuelle forhold samt foreningens 
indsats ’Folkeskolen, det naturliglige 
valg’ og andre indsatsområder.  
 
Et overordnet mål med møderne er at 
skabe sammenhængs- og handlekraft i 
foreningen – ikke at bekræfte hinanden 
negativt i udfordringer/problemer. 
 
HB fordelte sig på møderne, så der er 
repræsentation på alle møder.  
 
Mødeinvitation/program for dialog mø-
derne og oplæg til forberedelse plus 
tilmelding sendes ud snarest.  
 

 
8. Vilkår for skoleledelse  

Tidsramme: 11.45 – 12.30 (frokostpause fra kl. 

 
Næstformanden gennemgik resultater-
ne i den nye vilkårsundersøgelse, der 
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12.30-13.15) 
 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen arbejder videre ift. skoleledel-
sens vilkår og træffer beslutning ift. de næste skridt 
i arbejdet.  
  

Baggrund:  
Skolelederforeningen har i 2015 udarbejdet rappor-
ten ”Skoleledelse i det grønne, gule og røde felt”. 
Rapporten viser, at skoleledelsens vilkår er pres-
sede.  
I 2016 er der fulgt op på rapporten fra 2015, og nye 
tal viser, at skoleledelsens vilkår fortsat er presse-
de.  
 
I Sekretariatet følges udviklingen bl.a. på baggrund 
af henvendelser fra skoleledelser til foreningen.  
 
På baggrund af erfaringer og tal har Sekretariatet i 
samarbejde med Dorte Andreas udarbejdet et notat 
om vilkår til Hovedbestyrelsen. Formålet er at kvali-
ficere HB’s videre politiske proces om emnet.  
 
Bilag: Notat om vilkårsundersøgelsen og statistik 
over medlemssager 2015-16  
 

Form:  
Dorte Andreas gennemgår notatet.  
 
Herefter drøfter Hovedbestyrelsen punktet og træf-
fer beslutning ift. de næste tiltag.  
 

bekræfter indtryk fra tidl. undersøgel-
ser om et stort pres på medlemmerne. 
Udfordringerne kredser især om tre 
områder 1) Relationer, 2) Tid og resur-
ser og 3) Løn. 
 
Ud over hvad der fremgår af konklusi-
oner og forslag til opfølgning i det ud-
sendte notat, er der fokus på: 
 

 Hvad kan vi særlig lære af kommu-
ner, der scorer bedst hhv. ligger 
lavt. 

 Øverste/mellemlederes relation er 
et særligt felt, der skal undersøges. 

 Lederteamenes relatio-
ner/indbyrdes samarbejde skal un-
dersøges. 

 Forskelligheden i kontakt og indfly-
delse ift politikere og forvaltning. 

 Vurdering af balancen mellem godt 
arbejdsmiljø og mere tid til ledelse 
ift øget løn i kr. og øre. 

 
HB tog redegørelsen til efterretning og 
godkendte den videre opfølgning ift 
lokalforeninger, herunder brug af eks-
terne oplægsholdere, fortsat brug af de 
værktøjer, foreningen allerede har ud-
arbejdet, og at kommunikere proble-
matikker, aktiviteter og løsninger i vo-
res egne medier. 
 

 
9. Folkeskolens økonomi – Omprioriteringsbidrag 

mv. 
Tidsramme: 13.15 – 13.45 
 

Formål:  
At belyse de økonomiske tendenser ift. folkeskolen 
i Danmark på kort og længere sigt, så Hovedbesty-
relsen på den baggrund kan træffe beslutninger om 
kommunikation mv.  

 
Baggrund:  

Tal om folkeskolens økonomi peger i retning af:  
- Økonomisk pres. Der har over de seneste år 

generelt været besparelser i folkeskolen (udgift 
pr. elev reduceret med 13 pct. fra 2002 til 
2013). Reduktion forventes også fremadrettet 
grundet omprioriteringsbidrag og den demogra-
fiske udvikling med flere ældre, syge, flygtninge 
samt færre børn. Dertil kommer evt. politisk be-
slutning om skattelettelser.  

- Generelt faldende børnetal, i 82 kommuner for-
ventes færre 6-16 årige i 2025 end i 2015.  

- Generelt faldende procentvis elevtal i folkesko-
len i sammenligning med privatskoler – fra 11,8 

 
Formanden orienterede om baggrun-
den for, at foreningen er gået på banen 
ift de centrale-kommunale økonomifor-
handlinger. Indtrykket er, at folkesko-
lens økonomi og den dermed forbudne 
ledelsesopgave generelt er for presset. 
 
Foreningen gennemførte derfor en ny 
rundspørge blandt lokalformændene, 
der bekræfter billedet – og som er 
kommunikeret ud via primært egne og 
de sociale medier, timet ift afslutningen 
af forhandlingerne.  
 
Målet, som i dette tilfælde er fælles 
med KL og samtlige offentlige fagfor-
eninger, er at få omprioriteringsbidra-
get taget af bordet som finanspolitisk 
styringsværktøj. Dernæst at undgå 
besparelser/ nedskæringer i øvrigt. 
 
Foreningens kommunikation i denne 
sag kan følges på hjemmesiden, FB og 
Twitter, hvor også resultaterne af rund-
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pct. i 1993 til 17 pct. elever i privatskolen i 
2015.  

- Forskellen på landsplan er stigende, eksempel-
vis var udgifter pr. elev i budget 2015 i Brøn-
derslev kr. 46.036; og i Langeland kr. 91.207. 
Landsgennemsnit kr. 63.284.  

 
Centralt har foreningen ultimo maj 2016 foretaget 
en rundspørge blandt foreningens lokalformænd. 
Rundspørgen viser, at økonomien er knap flere 
steder i landet, ligesom der er stramning ift. flere 
opgaver, fx forberedelsestiden.   
 
 
Bilag: Notat om rundspørge vedr. økonomi.  

 
Form:  

Claus Hjortdal og Dorte Andreas vil indlede punk-
tet. Michael Diepeveen vil supplere.  
 
Hovedbestyrelsen drøfter punktet og træffer be-
slutning om kommunikation.  
 

spørgen ligger. HB tog orienteringen til 
efterretning.  
 
Formandskabet opfordrer i øvrigt HB til 
løbende at deltage og byde ind med 
politiske temaer/holdninger ifm for-
eningens udadrettede kommunikation. 
 

 
10. Skolestart  

Tidsramme: 13.45 – 14.10 
 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen får klarlagt strategi ift. kom-
munikation ved skoleårets start august 2016.  
  

Baggrund:  
De seneste år har skolestarten været præget af 
negative historier vedr. folkeskolereformen.  
Skolestarten har altid været et tidspunkt, hvor der 
er megen medieomtale af skolen. Lokalt på de en-
kelte skoler er skolestart altid en festdag; det er 
vigtigt at få synliggjort glæden/festen i landspres-
sen.  
 
Bilag udleveret på mødet.  
 

Form:  
Lene Burchardt og Michael Diepeveen kommer 
med input til en kommunikationsstrategi.  
 
På baggrund af oplæg drøfter Hovedbestyrelsen 
punktet og træffer de nødvendige beslutninger.  
 
 
 
 
 
 

 
Lene Burchardt lagde op til drøftelse af 
foreningens proaktive indsats ifm sko-
lestart. 
 
Udgangspunktet er, at foreningen fæl-
les, centralt og decentralt vil søge at 
gribe momentum ifm skolestart – med 
ønsket om at fortælle de positive histo-
rier om ’Folkeskolen, det naturlige 
valg’, en skole med mange gode til-
bud/aktiviteter og en reform godt på 
vej. 
 
Indsatsen vil ske decentralt og centralt, 
via de traditionelle lokale og landsæk-
kende medier og sociale medier. Der 
er kontakt til ministeriet, KL og BKF. 
Der søges samarbejde med andre alli-
ancepartnere som forældre- og elevor-
ganisationerne, skolepolitikere, beslut-
ningstagere i erhvervsliv mv.  
 
Indsatsen sker med en bevidsthed om, 
at målet om at sætte en positiv dags-
orden i højere grad indfris ved syste-
matisk opfølgning (over for medierne) i 
kølvandet på skolestartsbegivenheden 
frem for på selve dagene, hvor den 
finder sted. 
 
Fra HB’s drøftelse af indsats ifm skole-
start i øvrigt:  
 

 De lokale formænd skal kontaktes 
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hurtigt, med orientering om den 
planlagte aktivitet, alliancer.  

 Producere oplæg til historier, der 
kan arbejdes videre med lokalt.  

 Kommunikere undersøgelser, vi-
den og eksempler på, hvordan re-
form er vej, fx åben skole… 

 Sikre koordination med især BKF 
om på samme tidspunkt at få sat 
fokus på folkeskole og reform. 

 Orientering om muligt samarbejde 
med ministeren og DLF om fælles 
brev til skoler/medier. 

 Time skolebesøg ved foreningens 
formand og næstformand i uge 32. 

 Bruge sociale medier endnu mere 
målrettet, fx til at dele billeder, hi-
storier fra begivenheden. 

 Desuden aktiveres projekt *Viden 
om’, hvor skoler tilbyder (medierne) 
at dele deres ekspertise, særlige 
kompetencer og profiler.  

 
HB godkendte, at strategi og initiativer 
sættes i gang.  
 

 
11. Inklusionseftersyn - Evaluering 

Tidsramme: 14.10 – 14.30  
 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen følger op ift. inklusionsefter-
synet.   
 
 

Baggrund:  
Regeringen igangsatte i november 2015 et inklusi-
onseftersyn med Claus Hjortdal som formand. I maj 
2016 blev anbefalinger og resultater på baggrund 
af inklusionseftersynet fremlagt.  
Det er bl.a. besluttet at bevæge sig væk fra 96 pro-
cent-målsætningen og i stedet sætte fokus på den 
enkelte elevs faglige progression og trivsel. Ek-
spertgruppen kommer derudover med anbefalinger 
til, hvordan tilgangen til inklusion skal ændres fra et 
fokus udelukkende på elever med særlige behov til 
at omfatte alle børn og hele skolens læringsmiljø. 
 
I forbindelse med inklusionseftersynet nedsatte 
Skolelederforeningen sit eget netværk, som Lars 
Nyborg blandt flere andre deltog i.  

 
Form:  

Claus Hjortdal og Lars Nyborg vil ud fra hvert deres 
perspektiv evaluere inklusionseftersynet. Evalue-
ringen vil have fokus på spørgsmål om formål, in-
tentioner, mål, roller og proces.  

 
Punktet blev udsat til næste møde. 
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Herefter er der dialog i Hovedbestyrelsen.  
 

 
12. Opfølgning på Visions-seminaret – Tættere på  

Tidsramme: 14.30 – 15.00 
 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen drøfter og konkretiserer mål 
og indsatser ift. ”Tættere på” samt træffer de nød-
vendige beslutninger.  
  

Baggrund:  
På seneste visions-seminar i maj måned blev ind-
satsen ”Tættere på” præciseret og konkretiseret. 
På seminaret blev det aftalt, at der skal arbejdes 
videre med en række indsatser. Under punktet vil 
mål og indsatser belyses nærmere.  
 
Bilag:  

 Impact Map for indsatsen ”Tættere på”  

 Møder i de tværkommunale formandsnetværk 

 Notat om SL-grupper (netværk/skoleleder-grupper) 
 
Form:  

Dorte Andreas vil indlede punktet og gennemgå 
oversigten ”Impact Map for indsatsen Tættere på”.  
 
Under punktet drøftes følgende indsatser nærmere:  
 
a) Datoer, dagsorden mv. for møder i de tvær-

kommunale formandsnetværk, v. Dorte Andre-
as  
 

b) Netværk/Skoleledergrupper ”SL-grupper”, v. 
Claus Hjortdal og Dorte Andreas 
 

c) Ad hoc involvering af medlemmer, v. Dorte An-
dreas  

 
d) Velkomst / Nye medlemmer og nye lokalfor-

mænd v./ Dorte Andreas og Katrine Thomsen 
  

Hovedbestyrelsen drøfter punktet og træffer de 
nødvendige beslutninger.  
 

 
Næstformanden gennemgik i henhold 
til bilag roller og opgaver, der knytter 
sig til indsatsen for at styrke forbindel-
sen mellem foreningens centrale og 
decentrale led / ud til medlemmerne. 
 
Det sker ved tættere kontakt til lokal-
formænd, bestyrelser og tværkommu-
nale netværk samt etablering af net-
værk, medlemsmøder, involvering, 
kurser, skolebesøg og ved at kommu-
nikere aktiviteter. 
 
Møder med de tværkommunale net-
værk er rammesat og HB’s deltagelse 
er aftalt.  
 
Ifm etableringen af nye interessebase-
rede netværk/SL-grupper for medlem-
mer kom der disse bemærkninger: 
 

 Målgruppen er nok mest skolelede-
re, der ikke har et netværk allerede 
eller ønsker sparring med andre 
end de vanlige. 

 Netværk bør startes op forsigtigt 
med pilotprojekter, der 
guides/faciliteres i starten for så si-
den at blive selvkørende. 

 Netværk kan udspringe af fx tema-
arrangementer med eksterne op-
læg, og så derfra danne/ organise-
re grupper. 

 
Ad hoc involvering af medlemmer 
sker… ad hoc. Et konkret eks. er ved 
foreningens indsats ved skolestart, jf. 
dagsordenes pkt. 10. 
 
Nyt velkomstmateriale med info om, 
materialer fra foreningen og med hilsen 
til nye medlemmer og lokalformænd er 
under udarbejdelse.  
 
Den forskellige praksis lokalt for kon-
takt, mødeinvitation og evt. vingave 
kan måske standardiseres. Et emne, 
som skal behandles nærmere på for-
mandsmødet i oktober 2016. 
 
En ny tydeligere procedure for med-
lemskab/overflytning til foreningen er 
også klar. 
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HB tog orienteringen til efterretning og 
godkendte de foreslåede indsatser. 
 

 
13. Opfølgning på Visions-seminaret – Folkesko-

len, det naturlige valg   
Tidsramme: 15.00 – 15.20 

 
Formål:  

At Hovedbestyrelsen forholder sig til visions-
seminarets emne ”Folkeskolen, det naturlige valg” 
og giver input til arbejdsgruppens videre arbejde.  
  

Baggrund:  
På seneste visions-seminar i maj måned blev ind-
satsen ”Folkeskolen, det naturlige valg” dagsor-
densat med undertemaerne:  
 
- Fra folkeskole til ny hverdag 
- Stolthed og respekt om folkeskolen skal ledes 

frem  
- Folkeskolen har en unik samfundsværdi - Fol-

keskolen er den bedste skole for dit barn og for 
Danmark 

- Moderne skoleudvikling bygger på partnerska-
ber  

 
Form:  

Dorte Andreas vil indlede punktet, hvorefter der er 
åben dialog.   
 

 
Næstformanden orienterede om, at 
arbejdsgruppen, som er nedsat i HB, 
snart mødes for at formulere en præcis 
strategi, mål, aktiviteter, interessenter, 
alliancer, retorik mv.  
 
Fra HB’s drøftelse i øvrigt: 
 

 Foreningen har en gylden mulighed 
for at profilere sig ved at gå foran i 
denne indsats. 

 Skolestart, jf. drøftelsen i pkt. 10, er 
en konkret anledning. Årsmøde 16 
kan være en anden anledning. 

 Inspiration: Artikelserie bragt i In-
formation for nogle år siden under 
samme overskrift/tema. 

 Inspiration: En forældregruppe 
etableret til støtte for folkeskolen 
har samme tilgang. 

 Søge samarbejde med indflydel-
sesrige fortalere for folkeskolen, 
erhvervsfolk og andre områder.  

 Input og køreplan fra tidl. strandet 
Bindslev-projekt om ’Alliance for 
folkeskolen’ kan reaktiveres. 

 Foruden mere gængs kommunika-
tion/retorik kan kampagne/reklame 
formen overvejes med logo, strea-
mere mv. 

 
Emnet tages op igen på næste HB-
møde.  
 

 

NYT UDEFRA  

Tidsramme fra ca. kl. 15.20-16.00 

 
14. Nyt udefra – politikskabelse 

 
- FTF-lederråd d. 18. maj og 8. juni 
- LC 18. maj 
- Ministeriet, Arne Eggert bl.a. vedr. uddannelse d. 

20. maj 
- KL vedr. uddannelse d. 23. maj 
- Bondo bl.a. vedr. uddannelse d. 20. maj og 8. juni  
- Leif Moos vedr. uddannelse d. 20. maj  
- Danske Skoleelever d. 20. maj  
- Alliance, antiradikalisering d. 24. maj  
- BUPL, pædagoger i skolen, d. 25. maj  
- TR-uddannelse d. 25. - 26. maj 
- STIL – digitalisering d. 26. maj 
- Besøg på Usserød Skole i Hørsholm d. 30. maj 

 
Orientering og bemærkninger i øvrigt: 
 

 LC/DLF har tabt sag i Arbejdsretten 
om fortolkning af OK’15-forståelse 
af opgørelse af arbejdstid, forman-
den orienterede om sagen. 

 Foreningen er kontaktet om etable-
ring af ny skolelederuddannelse på 
Masterniveau. 

 Foreningen er inviteret med i UVM 
antimobning 0-18 år tiltag (pro triv-
sel). 

 Lars Aagaard og Dorte Andreas 
har deltaget på TR-uddannelsen, 
der forløb godt. Dog enighed om at 



10 
 

- LC Lederforum d. 31. maj  
- BAR d. 1. juni  
- National strategi om kunst i skolen, d. 2. juni  
- BKF d. 8. juni  

 

aftenarrangement og tidsrammen 
for internatet skal revurderes. 
 

 
15. Dagsordenspunkter og planlægning af næste 

HB-møde d. 11. august  
 

a. Økonomi: Nøgletal mv.  
b. De regionale dialogmøder i august 
c. Tværkommunalt netværksmøde og formandsmøde 

d. 26. oktober i Aalborg 
d. Arbejdsgruppen ”Folkeskolen, det naturlige valg” 
e. Arbejdet i Hovedbestyrelsen – rolleafklaring, her-

under fokus på foreningens kommunikation og 
præcisering af, hvad der menes med en ”moderne 
bestyrelse”  

f. Pensionister i foreningen 
g. Internationalt - ESHA 2016 

 
 

 
Herudover til augustmødet: 
 

 Opfølgning på inklusionseftersy-
nets anbefalinger, jf. pkt. 11. 

 Ift pensionistmedlemskab vil sekre-
tariatet søge at få Ole Stavngaard 
som gæst på HB-mødet.  
 

Foreslåede emner til HB’s september-
møde/på sigt:  
 

 Rammesætning og rolleafklaring ift 
moderne bestyrelsesarbejde. Op-
læg ved Lene Burchardt og Dorte 
Andreas. 

 Drøftelse af foreningens holdninger 
til testning, PISA-undersøgelser 
mv. 

 Nye ledelsesstrukturer og deres 
betydning for elevernes læring. 

 Overblik over/vurdering af de man-
ge rapporter, der løbende offentlig-
gøres om skole, reform mv. 
 

 
16. Forberedelse til mødet med forretningsudvalget 

i DLF 
 
Mødet starter med præsentation og fælles op-
mærksomhed på at få sat en dagsorden.  
Mødet er rammesat fra kl. 16.30-18.00.  
Mødet holdes på 4. sal i mødelokale 411, Vand-
kunsten 12.  

 

 
Formanden orienterede om dagsorde-
nen, efterfulgt af en drøftelse af for-
eningens holdninger/position.  

 
17. Eventuelt  

 

 
Sekr.chefen orienterede om udarbej-
delse af opslag ifm ny konsulentstilling.  
 

 
 


