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Referat 11. januar 2017  
Hovedbestyrelsens ordinære møde  

  
 

 
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) 
 
Under punkt 6 og 7 deltog Nils Vilsbøl. Under punkt 8 deltog Malene Lieberknecht. 
Under punkt 9 og 10 deltog Peter Cort.   
 

 
Bemærk 

 
 

 
Afbud 

 

 
DAGSORDEN  

 
REFERAT 

DAGSORDEN OG OPLÆG  

Tidsramme fra kl. 9.30 -10.30 
 

1. Godkendelse af hovedbestyrelsesmø-
dets dagsorden 
Til godkendelse.   
 

 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste ho-

vedbestyrelsesmøde 
Til godkendelse.  
Bilag:  
- Referat fra den 8. december 2016 

 

 
Godkendt. 

 
3. Økonomiske nøgletal  

Til godkendelse.  
Der arbejdes forsat med årsrapporten for 
2016 som behandles af foreningens eks-
terne revisorer den 2. februar 2017.  
På mødet behandles aktuelle nøgletal.  
Bilag:  
- Økonomiske nøgletal for januar 2017 

– eftersendt 9. januar  
 

 
Sekr. chefen gennemgik økonomiudviklingen for 
2016, der ser fornuftig ud, jf bilag.  
 
Medlemstallet har stabiliseret sig oven på længe-
re tids nedgang som følge af strukturændringer, 
men der må fremadrettes stadig regnes med et 
mindre fald. Der følges op på restancer. Årsregn-
skab 2016 færdigrevideres i februar. 
 
Kommentarer fra HB: 

 Ved kontakt til lokalformænd om opfølgning 
på medlemsoplysninger kan spørgsmålet om 
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restancer medtages. 

 Der kan være behov for (økonomisk) at priori-
tere aktiviteter, der understøtter de forskellige 
medlemsgrupper, ikke mindst mellemlederne. 

 

 
4. Pensionister i foreningen  

Til drøftelse og beslutning   
Der foretages en drøftelse og træffes be-
slutninger ift. eventuelt spørgsmål om at 
etablere en pensionistforening.  

 
 

 

 
Næstformanden orienterede om, at der er dannet 
en landsdækkende arbejdsgruppe, der snarligt 
mødes for at rammesætte et nyt tilbud.  
 
HB tog orienteringen til efterretning og bemyndi-
gede næstformanden til at aftale dækning vedr. 
transport og fortæring for arbejdsgruppen. 
 

 

TEMA  

Tidsramme – Fra kl. 10.30 -15.30  (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)  

 
5. Den aktuelle politiske dagsorden 

(10.30-11.30) 
Til drøftelse, refleksion og perspektive-
ring  

 
Rammesætning:  

For at styrke den fælles politiske retning i 
foreningen tages en drøftelse ift. den ak-
tuelle politiske dagsorden med særlig fo-
kus på de aktuelle udmeldinger om at 
ændre folkeskolereformen, øgede fri-
hedsgrader mv.  
 

 
Formanden orienterede om det fortsatte samar-
bejde med KL og UVM m.fl. om ny skolelederud-
dannelse, udmøntningen af den ½ mia. til skole-
udvikling, lov 409/ OK 18 samt en række SF-
forslag om max elevtal i klasserne, frisættelse af 
folkeskolerne, kortere skoledag – et punkt, som 
også den nye minister har fokus på. 
 
HB drøftede foreningens position i forbindelse 
med de aktuelle agendaer: 

 SKL fastholder, at max tal i klasserne er for 
ufleksibelt, især på de små skoler; økonomi-
en er ikke til det.  

 Økonomien på skolerne bliver i stigende grad 
centraliseret/presset, og det er ofte kun tilret-
telæggelsen af arbejdet, der kan skrues på.  

 Vi mener, der er behov for en læreroverens-
komst frem for lovgivning - der dog samtidig 
ikke må forringe ledelsesrum og økonomi. 

 Bekymring for tendens fra arbejdsgiverside til 
i stigende grad ikke at anerkende fagforenin-
ger/organisationer.  

 Længere/kortere skoledag? SKL fastholder 
reformens intention om øget læring, men og-
så om øget fleksibilitet. 

 Vi skal søge at tale indhold frem for timetal/ 
strukturer, tale om variation – der er rigtig 
mange gode eksempler! 

 

 
6. Nyt fra udvalget – Folkeskolen.  Vo-

res. Hele Livet (11.30-12.00) 
Til drøftelse og beslutning  

 
Rammesætning:  

Udvalget har haft møde og har drøftet 
indsatsen ”Folkeskolen. Vores. Hele li-
vet” 
På mødet vil udvalget orientere om se-

 
Næstformanden orienterede om arbejdet.  
 
I fokus er formandsmødet 12. jan. og det part-
nerskabsmøde, der finder sted i slutningen af 
februar i samarbejde med Hansen Agenda. Her 
skal indsatsen bredes ud, og der er lavet en 
spørgeundersøgelse til lokalformændene. 
 
En større analyse af forældreprioriteter er sat i 
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neste nyt, herunder om et forslag vedr. 
elevers translokation, endvidere sættes 
fokus på partnerskabsmødet d. 23. fe-
bruar 2017. 

 

gang. Nils Vilsbøl har udarbejdet en oversigt over 
udviklingen i folke/friskole-frekvenser i kommu-
nerne, herunder fulgt op på de 10 kommuner 
med de mest markante ændringer. 
 
Indsatsområdets behandling på formandsmødet, 
herunder Lotte Hansens input, HB’s rolle i grup-
pearbejdet m.m. blev gennemgået.  
 
Årets aktiviteter i øvrigt er ved at blive skemasat 
med fokus på mærkedage på skolerne: Translo-
kation, skolestart, indskrivning mv. Desuden vil 
FVHL blive sat på dagsordenen i andre sam-
menhænge, ikke mindst på årets Folkemøde. 
 
HB tog orienteringen til efterretning.  
 

 
7. Detaljer ift. mødet den 12. januar 2017 

(12.00-12.30) 
Til kvalificering   

 
Rammesætning:  

Dagsorden med bilag for det kombinere-
de formandsmøde og tværkommunale 
formandsnetværksmøde er udsendt.  
Ud fra dagsordenen tales nærmere om 
rollen for hovedbestyrelsen, herunder 
opgave ift. opsamling. 

   
Bilag:  

 Udsendt dagsorden til mødet den 12. januar 
2017 

 

 
Formanden og næstformanden supplerede gen-
nemgangen af dagsordenen på formandsmødet 
med orientering om de andre punkter på dagsor-
denen, herunder aktuel politisk orientering/dialog 
jf. pkt. 5 samt de tværkommunale møder. 

 
8. Kommunikation i 2017 (13.15-14.00) 

Til drøftelse og beslutning 
 
Rammesætning:  

Med henblik på at styrke foreningens 
kommunikation tages en strategisk drøf-
telse af kommunikationen for 2017.  
 
Drøftelsen tager sit afsæt ud fra vedhæf-
tede bilag.  
 
Bilag:  
 

 Kommunikation 2017 
 

 
Kommunikationschefen uddybede det udsendte 
oplæg, jf. bilag. 
 
Fra HB’s drøftelse: 

 Meget kommunikation drukner, ikke mindst 
på de sociale medier, hvordan sikrer vi at vo-
res indsats bliver delt/læst? 

 Skærpet fokus på opstilling og opfølgning af 
kommunikative mål og resultater; hvad giver 
mening internt/eksternt?  

 De nye ledere, mellemledere, som er mere 
digitale indfødte, bør vi vide mere om – hvad 
er deres behov, deres virkelighed? 

 Behov for øget strategisk og konkret fokus på 
øget inddragelse/aktivering af de lokale for-
mænd/bestyrelser.  

 Herunder blive bedre til at støtte det lokale 
led i opfølgningen af større kommunikations-
indsatser. 

 Kompetenceudvikling lokalt kommunikativt, fx 
som modul på TR-uddannelsen. 

 Vi skal ikke frygte at kommunikere kort; skal 
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være endnu bedre til de catchy overskrifter. 

 Øget bevidsthed om/analyse af, hvilket medie 
vi bruger til hvilken type kommunikation. 

 En tendens kan være, at de nuværende, især 
sociale medier, er ved at være overfyldte, og 
at der vil opstå nye platforme. 

 Væsentlighedskriterier for medieoptræden 
skal løbende balanceres, men det er også 
svært, da skolen har stor berøringsflade. 

 
HB tog med de nævnte bemærkninger oriente-
ringen til efterretning. 
 

 
9. OK18 (14.00-14.30) 

Til drøftelse og beslutning  
 
Rammesætning:  

Peter Cort vil på mødet fremlægge en 
plan ift. OK18. Denne plan kvalificeres 
på mødet.  

 

 
Forhandlingschefen gennemgik (tids)planen for 
OK 18-forløbet i SKL/LC-Lederforums regi.  
 
Som noget tænkes en elektronisk survey gen-
nemført blandt medlemmerne som første led i 
afklaring og opstilling af OK-krav. Forslag til 
spørgeramme blev uddelt. 
 
Fra HB’s drøftelse: 

 OK-forhandlingerne kan ikke umiddelbart 
kobles til ønsker om fx øget ledelsesrum, der 
ikke er decideret OK-stof. 

 Der er derimod mulighed for at supplere sur-
veyen med spørgsmål af anden karakter til 
separat opfølgning.  

 OK-temaet kan også tages på møder i tvær-
kommunalt regi. 

 
HB godkendte den foreløbige OK18-planlægning. 
 

 
10. Frikøb og vilkår for HB (14.30-15.00) 

Til drøftelse og beslutning  
 
Rammesætning:  

KL har sat spørgsmål til frikøb af skole-
ledelse, hvilket kan betyde, at vilkår for 
hovedbestyrelsesmedlemmer kan blive 
forskelligt.  
Formandskabet indstiller, at der skal ske 
en ændring ift. hovedbestyrelsens vilkår, 
så alle stilles ens.  
Drøftelse og beslutning tages ud fra ved-
hæftede bilag.  
 
Bilag:  

 Vilkår for hovedbestyrelsesmedlemmer  
 

 
Formanden orienterede om den udvikling, der pt. 
sker i bl.a. Københavns kommune, hvor arbejds-
giversiden strammer praksis for frikøb for organi-
sationsarbejde på de vilkår, der hidtil gælder. 
 
Forhandlingschefen uddybede de konsekvenser 
dette kan få for HB’s vilkår, hvilket danner bag-
grund for evt. at finde en anden måde at honore-
re på end frikøb i dets nuværende form.  
 
Fra HB’s drøftelse: 

 Bekymring for organisationsarbejde og KL’s 
holdning til det. Trist, hvis frikøb falder bort, 
da det legitimerer både på skolen og ift. for-
eningen, at der lægges arbejde/tid her. 

 Foreningen skal have opmærksomhed på, 
hvad det kan betyde konkret for Skoleleder-
foreningen og arbejde for at modvirke de 
igangværende ændringer. 

 Der er samtidig brug for at sikre klarhed for 
nuværende og kommende HB-medlemmer 
med hensyn til vilkår, bl.a. pension. 
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På repræsentantskabsmødet 2017 behandles et 
forslag til ændring af disse vilkår.  
 
HB besluttede, at der arbejdes videre med sa-
gen, at der opstilles alternativer, og at sagen ta-
ges op igen på næste HB-møde. 
 

 
11. Repræsentantskabsmødet set ift. for-

eningens fremtidige økonomi (15.00-
15.30) 
Til drøftelse og beslutning 

 
Rammesætning:  

På repræsentantskabsmødet 30. marts 
2017 skal træffes beslutning om vilkår for 
HB, kontingent samt lokalmidler, ligesom 
der skal orienteres om budget 2018.  
Hovedbestyrelsen forholder sig til repræ-
sentantskabsmødet. Udkast til budget 
2018 behandles.  
 
Bilag:  

- Udkast til 2018-budget, eftersendt 9. jan. 
 

 
Sekr. chefen gennemgik budget 2018, jf. bilag, 
der pt. er særdeles stramt. 
 
HB havde en række kommentarer til de enkelte 
poster, drøftede mulige reguleringer, mulig anden 
organisering og nævnte bl.a. muligheden for ind-
tægtsdækket virksomhed. 
 
Budget 2018 tages op igen på næste HB-møde 
med forslag til alternativer/andre modeller. 
 
 
 

 

NYT UDEFRA OG FORBEREDELSE  

Tidsramme fra ca. kl. 15.30-16.00 

 
12. Nyt udefra – politikskabelse 

 
- Folkemødet på Bornholm  

- Tværkommunale møder  
 

 
Orientering: 
 

 Folkemødet allerede drøftet under pkt. 6. 

 Næstformanden orienterede om temaer på 
tværkommunale møder: Udfordringer med 
rekruttering, øget kommunal styring mv. 

 

 
13. Planlægning ift. næste HB-møde d. 9. 

februar 2017 
 

Dagsordenspunkter:  
a. Økonomi: Nøgletal 
b. Opfølgning på formandsmødet d. 12. ja-

nuar 2017  
c. Nyt fra Udvalget om folkeskolen, herun-

der partnerskabsmødet samt forældre-
analyse / besøg fra AB Analyse  

d. Repræsentantskabsmødet, herunder 
årsberetningen 

e. Den aktuelle politiske dagsorden  
 

 
Ud over det nævnte: 

 Ændringer i frikøb/vilkår 

 Budget 2018 
 
På sigt: 

 Fast orienteringspunkt om HB’s aktiviteter. 

 Tema: Foreningens repræsentationer i ud-
valg, arbejdsgrupper i UVM mm. 

 
14. Eventuelt  

 

 
Intet hertil.  

 


