Referat 17. september 2015
Hovedbestyrelsens ordinære møde
22. september 2015

Tid

9.45-16.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30 frokost)

Sted

Snaregade 10A - 1205 København K.

Deltagere

Fra Hovedbestyrelsen:
Birgit Henriksen, Claus Hjortdal, Jørgen Mandrup, Lars Nyborg, Lene Burchardt, Ole
Stavngaard og Peter Nellemann.
Fra sekretariatet:
Michael Diepeveen (referent) og Katrine Thomsen (mødeledelse).

Bemærk
Afbud

Camilla Ottsen, Torben Mørup og Lisbeth Schmidt Andersen

DAGSORDEN

REFERAT

PRAKTISKE FORHOLD
1. Godkendelse af hovedbestyrelsesmødets
dagsorden
Til godkendelse.

Drøftelse af opgavehåndtering behandles
under pkt. 7 vedr. ekstraord. repr. møde
Ellers godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde
Til godkendelse.
Bilag: Referat fra den 8. september 2015

Ændringer i to formuleringer:
 Vedr. mødets pkt. 4. ændres ’For meget deja-vu’ til ’For få nye input i debatten’…
 Ved. pkt. 5 ’Noget ændres nu, noget
skal der holdes fokus på over de næste
år’ til ’Der udarbejdes en tidsplan for
ændringerne’.
Ellers godkendt.

3. Forslag: Repræsentantskabsmøde i foråret
Til godkendelse.
Formandskabet foreslår, at repræsentantskabsmødet i foråret afholdes i Odense den
31. marts 2016.

Godkendt.
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TEMA

4. Årsmødet 2015
Formål:
At Hovedbestyrelsen får drøftet vigtige forhold om årsmødet og få indsigt i seneste status ift. mødet.
Baggrund:
Der arbejdes med salg af stande og med
nærmere planlægning af mødet.
Bilag: Justeret budget for Årsmødet 2015 –
eftersendes.

Næstformanden gav status på årsmødebudget – der mangler fortsat at blive solgt stande. Udgifter til sekretariatet konteres andetsteds, idet de er på arbejde.
Sekr. chefen orienterede om hotelbooking og
tilmelding til medlemsfest, hvilket ser lovende ud. Salg af lunchboxe kniber det med.
Ministeren forventes fortsat at deltage i årsmødet.

Form:
Jørgen Mandrup Nielsen indleder punktet
med nyt ift. Årsmødet vedr.:
-

Programmet, minister, teknik mv.
Stande, salg mv.
Frokost, gæster, salg af frokostbilletter
Økonomi, justeret budget for Årsmødet
HB’s rolle på mødet

Alle HB-medlemmer vil få opgaver med at
byde velkommen, tage imod oplægsholdere
og gæster – aftales på næste møde.
OBS: Ønsker HB ikke at deltage i middagen
til medlemsfesten, gives besked til sekr. chefen senest 1. okt.

Efter indledningen drøfter Hovedbestyrelsen
de enkelte punkter. Det indstilles at Hovedbestyrelsen tager justeret budget til efterretning.
5. Økonomi – budget 2016
Formål:
At Hovedbestyrelsen forholder sig foreningens økonomi og træffer beslutning vedr.
budget 2016.
Baggrund:
Løbende skal Hovedbestyrelsen have kendskab til foreningens økonomi.
På repræsentantskabsmødet i marts 2015
blev det besluttet, at nyt budget 2016 blev forelagt repræsentantskabet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i oktober
2015.
Bilag:
 Nyt budget 2016 – eftersendes.
Form:
Jørgen Mandrup Nielsen orienterer om økonomien i foreningen med fokus på nedenstående punkter:






Aktuelt medlemstal
Kassekredit
De lokale foreninger
Forhandlinger med DLF
Nyt budget 2016

Næstformanden redegjorde for udviklingen i
medlemstal nu/fremover og fremlagde et nyt
budget for 2016.
Der blev efterspurgt bedre overblik over foreningens pensionistmedlemmer/DLF’s tilsvarende fraktion.
Budget 2016 har fokus på indtægter ift. medlemstal. Ift. lejeindtægter i Snaregade er en
ny post om kontor-aftale med Frie Skolers
Ledere indarbejdet. Forventet samarbejdsaftale med Frie Skolers Ledere skal klargøres,
før den kan indgå i budget 2016.
Reduktion af HB med 2 og ditto de lokale
midler giver færre udgifter, hvilket er indarbejdet i budget 2016. Øget lokal støtte ved
sekretariatet berører lønudgifter, hvilket er
indarbejdet i budget 2016. Det nye budget2016 blev taget til efterretning.
Budget for aktiver og passiver blev også
gennemgået, herunder værdi og udgifter til
ejendommen Snaregade 10 A, finansiering
af vedligeholdelse, terminsydelse mv., der i
øvrigt afventer forhandlinger med DLF/ Særlig Fond, og taget til efterretning.
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På baggrund af orienteringen drøfter Hovedbestyrelsen sagen og tager de nødvendige
beslutninger.

6. Kvalitet i Skoleledelse
Formål:
At Hovedbestyrelsen er informeret om arbejdet med ”Kvalitet i Skoleledelse”

Der var enighed i HB om, at budget 2016,
samt skriftliggørelse vedr. aktiver/passiver
2016 lægges åbent frem på det ekstraord.
repræsentantskabsmøde.

Næstformanden orienterede om udvalgsarbejdet, der har udmøntet sig i et nyt værktøj i
form af ’drejebog’ til støtte for lokalbestyrelser/leder-TR’ i deres arbejde med leder-APV
og med at sikre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.

Baggrund:
Hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg, som
aktuelt har haft møde om ”Kvalitet i Skoleledelsen”.

Der var ros til drejebogen, der færdiggøres
og layoutes i en elektronisk, ’dynamisk’ udgave til videre lokal bearbejdning – samt
som en mindre trykt pjece m politisk profileForm:
ring, intro og henvisning til hele værktøjet på
Jørgen Mandrup Nielsen orienterer om nyt fra SKLs website via fx QR.
udvalgsarbejdet. På den baggrund er der
drøftelse i Hovedbestyrelsen, hvor de nødDrejebogen skal være klar til det ekstraord.
vendige beslutninger træffes.
repr. møde/årsmødet. SKL vil desuden søget
at samarbejde med BFK om udbredelsen af
værktøjet.

7. Forberedelse af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 21. oktober
2015
Formål:
At Hovedbestyrelsen er afklarede ift. afviklingen af formandsmødet den 21. oktober 2015
samt at bilag vedr. reduktion af lokale midler
kan udarbejdes.

Sekr. chefen orienterede om den særlige
ramme, der gælder for afholdelse af et ekstraordinært repr.møde og gav en række
praktiske oplysninger, bl.a. bordopstilling og
at mødet starter kl. 14.00.
HB’s forslag om reduktion af de lokale midler
blev drøftet ud fra to modeller, hvoraf HB
valgte at forfølge model 2, jf. bilag. Det blev
understreget, at forslaget skal motiveres
grundigt med fokus på, hvad målene og betydningen er for foreningen fremover.

Baggrund:
Den 21. oktober 2015 afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde, bilag mv. skal
udsendes senest 14 dage før mødet.
Forberedelsen af dagsordenspunktet ’Orientering fra HB om foreningen fremover’ afBilag:
stedkom en længere drøftelse af, hvordan
den fælles vision for foreningen kan udmøn Ændringsforslag fra Nordjylland
te sig i praksis. Fokus er bl.a.:
 Forslag ift. reduktion af de lokale
midler.
 Et øget lokalt perspektiv og understøttelse af det lokale arbejde.
Form:
 Opgradering af leder-TR, konsulentbiPå baggrund af sidste HB-møde den 8. sepstand tættere på, formandsskab og HB
tember drøftes nærmere ift. indhold og bilag
ditto
ift. det ekstraordinære repræsentantskabs Bedre muligheder for balance i opgavemøde:
varetagelse og dialog centralt/decentralt.
Under punktet vil følgende forhold være cen Fælles politikskabelse og perspektiv ift,
trale:
skole, reform og organisatoriske udvik Skolelederforeningen fremover:
lingstendenser.
o Nyt budget 2016
 Koble tværkommunale formandsneto Opgavehåndtering formandværksmøder med formandsmøder.
skab, HB og Sekretariat.
 Afholde årlige åbne dialogmøder rundt i
o Konkrete møder i 2016.
landet, hvor lokale bestyrelser såvel
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som alm. medlemmer inviteres.
Reduktion i de lokale midler. Konkretisering og
klargøring af bilag.
 Opstart af drøftelse vedr. de antal af de
tværkommunale netværk, der kan tænPraktiske forhold ift. det ekstraordinære reprækes ændret fra 11 til 8, så det matcher
sentantskabsmøde:
med evt. ny HB med 8 medlemmer.
o Dirigentens rammesætning af
mødet.
Et årshjul med oversigt over møder og aktivio Bordopstilling
o Antal tilmeldte til efterfølgende teter i 2016 blev præsenteret og drøftet. Det
danner – med de input, der kom – grundlag
middag
for, at sekretariatet udarbejder et notat med
Hovedbestyrelsen drøfter sagen og træffer de oversigt over mulige ændringer og perspektiver, motivationen herfor og konsekvenser,
nødvendige beslutninger.
herunder evt. vedtægtsmæssige. HB besluttede, at færdigt notat/oplæg med årshjul skal
sendes som bilag til det ekstraordinære repr.
møde.



I relation til HB’s forslag om ny organisationsstruktur med to færre HB-medlemmer er
indkommet et forslag fra det nordjyske formandsnetværk med alternativ procedure for
valg til HB.
HB drøftede perspektiver i det nordjyske
med særligt fokus på spørgsmål, som knytter
sig til ændringsforslaget – og spørgsmål som
skal afklares inden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. På baggrund af
drøftelsen arbejder sekretariatet videre med,
hvilke konsekvenser ændringsforslaget kan
have, bl.a. i forhold til foreningens vedtægter. Et endeligt notat skal være klar inden det
ekstraordinære repr.møde.

NYT UDEFRA OG NÆSTE SKRIDT Med henblik på at styrke policy-processen og politikskabelsen i foreningen sættes fokus på nyt udefra og næste skridt – det være sig møder, artikler, inspiration mv.
8. Nyt udefra – politikskabelse
-

FTF og lederråd
Samarbejdet med Frie Skolers Ledere
Rundbordssamtale om ledelse i skolen
Kvalitetsforum for folkeskolen, møde med
ministeren









SKL’s formand er ny formand for nyt
FTF-Lederråd, som repræsenterer.
30.000 off / private ledere.
FSL’s sekretariat er flyttet ind i S 10 A.
Samarbejdet er startet og udvikles løbende.
Projektet / alliancen om ledelse i skolen
er med held ved at skaffe partnere og
finansiering.
Første partnerskabsmøde, nu benævnt
Kvalitetsforum, med ny minister er afholdt og giver adgang til at påvirke skolepolitikken. HB medtænkes i kvalificeringen af foreningens politikdannelse.
Orientering om kommende KORArapport.
Pt. stort mediefokus på lang skoledag
med formanden i bl.a. DR TV Nyheder
og indlæg i JP på vej. Også på UVmateriale om ytringsfrihed / Muhammed-tegninger.
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9. Dagsordenspunkter til næste HB-møde
den 8. oktober 2015:
-

Herudover:
 Årsmøde, gæster

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
Ledelsesstrukturer
Kommunikation vedr. folkeskolen og ledelsens vilkår
Økonomi, kvartalsrapport
Alliancen – skoleledelse – Claus Bindslev

10. Eventuelt




Konf. den 17/10-15 om entreprenørskab. Ole Stavngaard deltager
Opflg. på SL-udsendelse 16/9-15 om
procedure vedr. trusler og vold.
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