
 

   Torsdag den 12. januar i DGI-Byen, København 
Formandsmøde / Tværkommunalt formandsnetværk 

 
 
Kære formænd og leder-TR for de lokale afdelinger 
Skolelederforeningens hovedbestyrelse udsender hermed invitation og dagsorden til kombineret formands-
møde og møde i de tværkommunale formandsnetværk. 
 
Mødet afholdes torsdag den 12. januar 2017 kl. 10.00 til 16.30. Morgenkaffe og brød fra kl. 09.00. 
Mødet afholdes i DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V. 
 
Dagsorden: 
 
 09.00 - 10.00: Ankomst og kaffe  
 
10.00 – 11.00: Dialog med Claus Hjortdal og Dorte Andreas om aktuelle skole- og fagpolitiske emner 

Formålet med punktet er at give mødedeltagerne mulighed for at forholde sig til og kommen-
tere politiske emner, som formandskab og hovedbestyrelse arbejder med. 
 

11.00 - 11.30: Lokalaftaler og forståelsespapirer for lærere  
Jeanne Jacobsen - København, Jørn Mühl - Odense, Lone Broch – Hedensted og Peter Nelle-
mann - Randers vil kort fremlægge erfaringer med deres lokale aftaler og forståelsespapirer. 
Formålet med punktet er at lægge op til diskussion og yderligere erfaringsudveksling i de 
tværkommunale netværk om emnet. 
 

11.30 - 12.30: Tværkommunalt netværksmøde  
Forslag til dagsorden: 

 Drøftelse af arbejdet med lokale aftaler i kommunerne samt opfølgning på dialogmø-
derne med KL og DLF. Hvordan og hvor meget indflydelse har Skolelederforeningen 
haft på processen lokalt? 

 Opsamling på formandsmødet i oktober. Er der fx arbejdet videre i forhold til Ulrik 
Kjærs oplæg?  

./.               (Bilag vedhæftet med sammenskrivning af ideer til øget indflydelse). 
 Andet 

 
12.30 - 13.30: Frokost  
 
13.30 - 14.45: Folkeskolen. Vores. Hele livet.  

Formålet med punktet er involvere alle mødedeltagere i udviklingen af såvel fælles som lokale 
strategier for indsatsområdet. 
Til at styre processen har vi inviteret Lotte Hansen, direktør i kommunikationsbureauet Han-
sen Agenda.  

./.  Før mødet bedes alle orientere sig i vedhæftede bilag – bilaget viser udvikling i elevtal ift. fol-
keskoler/frie grundskoler samt oversigt over privatskolefrekvensen i de enkelte kommuner. 
Alle bedes reflektere over, udviklingen i egen kommune.  
 

14.45 - 15.15: Kaffepause  
 
15.15 - 16.30: Videre arbejde med Folkeskolen. Vores. Hele livet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hovedbestyrelsen  


