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FORORD
Skolereformen er ved at blive implementeret, og vi kan glæde os over, at der gives 
stor ros til skolelederne for vores arbejde. Vi løfter opgaven. Men det har også været et 
hårdt år med store opgaver, lange arbejdsdage og en stram økonomi. 

Skolelederforeningen har længe været en loyal medspiller på forandringer, hvilket 
betyder, at vi bliver hørt blandt beslutningstagerne ved økonomiske beslutninger. Men 
i en tid med øgede udgifter til fx sundhed, ældre og flygtninge er der kamp om mid-
lerne. Og det er tit skolerne, der må holde for. 

2016 bliver derfor året, hvor vi centralt og lokalt skal benytte vores indflydelse og po-
sition til at pege på, at det koster at levere de kvalitetsforbedringer, der er hele menin-
gen med reformen og de indsatser, vi i øvrigt er i færd med at implementere.

Som skoleledere tager vi ansvar for at gennemføre forandringer, og vi ønsker på in-
gen måde reformen rullet tilbage. Men vi må advare, hvis der ikke er balance mellem 
tid, økonomi og kvalitet, og det holder ikke, at hver 6. skoleleder er forsvundet de sid-
ste 6 år, hvor opgavemængden i den grad er vokset. 

Skolelederforeningen tilbyder medlemmerne et ledelsesfagligt fællesskab og støtte til 
at tackle opgaverne. Allervigtigst er det, at vi rykker ud, hvis medlemmerne kommer i 
problemer, hvad der ikke er blevet mindre behov for i disse år med et kæmpe pres på 
både de ydre og indre linjer.

2016 er derfor også året, hvor vi styrker kommunale foreninger. Der er her slaget står, 
når det gælder omstruktureringer, besparelser, arbejdsvilkår mv. Og uden indsatsen fra 
lokalformænd, de lokale bestyrelser og opbakningen fra medlemmerne – ingen skole-
lederforening. Vel mødt på repræsentantskabsmødet 31. marts 2016!

Med venlig hilsen

Claus Hjortdal
Formand for Skolelederforeningen
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Formålet med denne skriftlige beretning er at give et overblik over, hvad foreningen har beskæftiget 
sig med siden sidste repræsentantskabsmøde og til nu. Hvad har hovedopgaverne været, hvilke ten-
denser er der er at spore, suppleret med relevant statistik/nøgletal. 

Formandens mundtlige beretning, der aflægges på repræsentantskabsmødet, vil være fremadrettet 
og lægge op til debat om det, der er gjort, men ikke mindst det, der skal ske – med fokus på, hvad skal 
den politiske linje være? Hvilke indsatsområder og udfordringer kræver en særlig indsats af foreningen? 
Er der noget, der skal gøres bedre eller anderledes?

Desuden vil der på dette års repræsentantskabsmøde vil der – da det er et lige år – blive afholdt valg 
til formand, næstformand og seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til supplean-
ter m.m. Se kandidaternes valoplæg og valgvideo på foreningers medier. 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
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Vi er i gang med den største reform af folkeskolen i mange årtier, og målsætningerne om at eleverne 
bliver dygtigere, trives bedre og at vi får brudt den negative sociale arv er næppe nogen uenig i.

Vi har undervejs fået en ny undervisningsminister, hvis parti var med til at stemme reformen 
igennem, herunder dens noget uigennemsigtige finansiering, hvilket bl.a. skete via afskaffelsen af 
lærernes arbejdstidsaftale parret med øget tilstedeværelse og undervisningstimetal. 

Ellen Trane Nørby har da også taget ejerskab til reformen, og Skolelederforeningen har fået et 
godt samarbejde med den nye minister, der bl.a. har meldt, at der ikke er en masse nye reformidéer 
på dagsordenen. Det er glædeligt, for ingen ønsker flere nye større ændringer af skolen nu.

Hun har også genskabt et partnerskab om folkeskolen, nu benævnt Kvalitetsforum – hvilket er 
helt nødvendigt. Alle parter i og omkring skolen skal tage ansvar for at implementere reformen. 
Dér, hvor det imidlertid for alvor er svært, er at den vanskelige økonomiske situation i mange kom-
muner gør, at skolerne har vanskeligt ved at indfri ambitionerne.

Vi må derfor i klare vendinger bede Ellen Trane Nørby, finansministeren, regeringen, KL og de 
kommunale politikere forstå, at kvalitet koster – at der ikke er mere at finde ved rationaliseringer, 
og at tage skoleledernes arbejdsvilkår og arbejdstid på landets folkeskoler alvorligt.

Reformen er også en ledelsesreform, og foreningen mener, at alle kommuner skal sikre tid til le-
delse samt ledelsesbemanding og handlefrihed, så skolen får det ønskede kvalitetsløft. Nedlæggel-
sen af lederstillinger må stoppe. Det er nødvendigt at investere i folkeskolen. 

ARBEJDSVILKÅR  
OG ARBEJDSMILJØ
Skolelederforeningen offentlig-
gjorde i foråret 2015 en stor med-
lemsundersøgelse ”Skoleledelse i 
det røde, grønne og gule felt”, der 
viste flere ting, bl.a. at:

•  Rigtig mange skoleledere har alt 
for travlt. Ledelserne er under-
bemandet med særdeles lange 
arbejdsdage. Langt de fleste 
skoleledere arbejder op til 50 
timer om ugen.

•  Der er en række gråzoner, der 
indikerer, at arbejdet som skole-
leder er på kanten af det tålelige, 
og der er en del især administra-
tive opgaver, der for mange ikke 
føles relevante. 

•  Trods stram styring og økonomi, 
så har de fleste skoleledere stadig 
et godt samarbejde med medar-
bejdere, forvaltning og forældre. 
Og lederjobbet i sig selv giver god 
mening!

Hovedindtrykket står imidlertid 
krystalklart: Der er ikke ledelses-
kraft og bemanding nok til, at re-
formen bringes gennem med suc-
ces – et indtryk, der desværre siden 
er forstærket. Undersøgelsen er 
særdeles repræsentativ med 1.511 
besvarelser ud af ca. 3.600 med-
lemmer (42 %).

VILKÅR FOR SKOLELEDELSE
Foreningen gennemfører lige nu en undersøgelse for at få et opdateret 
indblik i medlemmernes arbejds- og ledelsesvilkår i de enkelte kommuner, 
for at kunne matche dette med et landsgennemsnit og for at blive mere 
skarpe i de lokale vilkårs- og lønforhandlinger.

 Der indhentes data via de lokale skolelederforeninger, og det kan nævnes, 
at de foreløbige resultater ikke overraskende bekræfter tidligere undersø-
gelser. Herudover er der nye findings. Resultatet vil blive præsenteret på det 
kommende repræsentantskabsmøde.

HVER 6. LEDER VÆK 
Over de sidste seks år er der sket et markant fald i antal-
let af ledere i folkeskolen på 16 ½ pct. Det viser en un-
dersøgelse, Skolelederforeningen foretog efteråret 2015. 
I perioden fra august 2009 til august 2015 er hver 6. 
leder i folkeskolen sparet væk. I procent er det 16,5 %. I 
rene tal 651 lederstillinger.

Tallene er fra den officielle statistik i Kommunernes og 
Regionernes Løndatakontor, hvor det også ses, at antal-
let af lærere i folkeskolen på de seks år er faldet med 13 
%, svarende til 7.114 stillinger. 

Foreningen har også i slutningen af 2015 til lokalfor-
eningerne udsendt en oversigt over, hvor mange ledere, 
der kommunevis er sparet væk i samme periode. 

Reduktionen i antallet af ledere skyldes primært skole- 
nedlæggelser og -sammenlægninger. I 10 % af kom-
munerne er op til halvdelen af ledelseslaget i dag væk! 
Ikke desto mindre kan Finanslov 2016 og nye besparelser 
betyde endnu flere stillingsnedlæggelser.

REFORMER  
OG FORANDRINGER
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Samfunds- og  
skoleøkonomi
Til at implementere skolereformen er kom-
munerne tildelt 7,2 milliarder kroner i 2014-20 
og ifølge undervisningsministeren er der ingen 
ændringer, når det kommer til finansiering af 
reformen. Ministeren understreger, at det er 
kommunerne, der har ansvaret for folkesko-
lerne, og at de skal sikre, at der er penge til 
finansiering af reformen. 

Finanslov 2016 lægger imidlertid et stramt 
udgiftsloft, og kommunerne skal foreløbigt 
frem til 2019 med omprioriteringsbidraget 
hvert år spare 1 %, der så dog igen skal tilba-
geføres på områder, som regeringen udpeger 
som ”særligt prioriterede”.  Men mange kom-
muner står i en vanskelig økonomiske situa-
tion, og omprioriteringsbidraget kan snildt gå 
uden om skolevæsenet.

Vi ved fra en DLF-budgetundersøgelse (okt. 
2015), at knapt halvdelen af kommunerne 
sparer på skolebudgettet 2016. En rund-
spørge, som Skolelederforeningen foretog 
lige før årsmødet 2015, viste på samme måde, 
at over halvdelen foreningens lokalformænd 
ventede, at kommunerne i 2016 vil skære i 
budgetterne til folkeskolerne.

Med væsentlig færre ansatte i dag er der 
ellers væsentlig færre lønudgifter. Oveni kom-
mer, at der ved OK-forhandlingerne i både 
2013 0g 2015 ingen løft eller honorering er 
givet for et væsentligt større arbejdspres og 
ansvar lagt ud på ledernes skuldre.

FLERE TAL OM SKOLEØKONOMI
•  Den nye internationale OECD-status ”Education at a Glance 2015” over uddannelsesvilkår i mere end 50 lande viser, at danske elevers undervisningstime-

tal er steget fra 8.070 timer til 10.040 timer over et helt skoleforløb. Med denne stigning på ca. 25 % ligger Danmark i top blandt OECD-landene, hvor 
elever i gennemsnit har 7.570 undervisningstimetal over et skoleforløb.

•  Udgifterne til de flere timer til eleverne er ikke kontant finansieret, men primært fundet ved en omprioritering af lærernes tidsanvendelse med flere under-
visningstimer pr. uge pr. lærer.

•  På fem år er udgiften pr. elev pr. undervisningstime i folkeskolen faldet. I skoleåret 2009/10 var udgiften pr. time pr. elev 77 kr. I reformens første skoleår 
2014/15 var udgiften 57 kr. Det svarer til et fald på 26 % over de fem år. Kilde: DLF, Danmarks Statistik og UVM.

•  De udgifter kommunerne bruger pr. elev fra top og bund svinger meget, fra 36.436 kr. (Gentofte) til 83.881 kr./årligt (Læsø). Kilde: Udg. til folkeskolen/uv. 
2014 netto (bruttodriftsudgifter fratrukket indtægter og statsrefusion), jf. Økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal 2015. 

•  Den gennemsnitlige klassekvotient er fra 2009-15 steget fra 20,4 til 21,7. Og andelen af elever i klasser med 25 eller flere elever er steget fra 17 % i 2009/10 
til 27 % i 2014/15.

•  Et faldende børnetal og elevtal i folkeskolen (over 6 år minus 4 %) truer tildelingsmodellerne i kommunerne. Med lavere klassekvotient, men samme antal 
klasser strammer økonomien også.

•  Endelig har Danmark ikke verdens dyreste skole – ifølge OECD’s seneste tal (2011) ligger vi som den 10. dyreste ud af ca. 30 OECD-lande. 

INKLUSIONSEFTERSYN 
Der gennemføres nu et eftersyn af den meget store opgave for sko-
lerne og skoleledelserne, som øget inklusion er udtryk for. Regeringen 
har nedsat en ekspertgruppe, som Skolelederforeningens formand 
er udpeget af ministeren til at stå i spidsen for. 

I foråret skal arbejdet munde ud i anbefalinger til, hvordan indsat-
sen kan løftes endnu bedre. Der er nedsat en referencegruppe be-
stående af folkeskolens parter, relevante aktører og forskere. Desuden 
har Skolelederforeningen nedsat en intern inklusions-netværksgruppe 
til sparring.

Ændringerne i loven om specialundervisning har kun været en 
realitet i tre år, men de første undersøgelser viser, at mange af de 
tilbageførte elever faktisk trives og oplever faglig og social deltagelse, 
og at målet om, at 96 % af skolens elever skal være en del af den 
almindelige undervisning, snart er nået. 

En af de landvindinger, der kan komme, er at inklusion forsvinder 
som begreb til fordel for en nyt narrativ, der omfatter hele spektret 
af børn. Det er omvendt ingen hemmelighed, at inklusionsarbejdet 
koster tid, resurser og specialfaglig viden, som i mange kommuner 
ikke er tilstrækkelig. 

KNIBER MED ANSØGERE
En rundspørge gennemført af medlemsbladet Plenum (nov. 2015) viser, at kommuner og skoler hyppigt må genopslå 
stillinger som øverste skoleledere, og selv når jobbet besættes, står arbejdsgiverne tilbage med et ønske om et 
bredere ansøgerfelt fremover …

• 39 % af de øverste lederstillinger må genopslås for at skaffe tilstrækkeligt med ansøgere.
• 8 % af de andre lederstillinger bliver genopslået for at skaffe tilstrækkeligt med ansøgere.

16 % af landets skoleledere er ældre end 60 år. 200 skoleledere forlader arbejdsmarkedet om året. Det er dog ikke 
reformens skyld, når antallet af ansøgere til stillinger som skoleledere er lavt. Det er eksperterne enige om. Det er 
jobbets kompleksitet og kravene til særligt de øverste skoleledere, der skræmmer.

96%
af skolens elever skal være en del  
af den almindelige undervisning
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Skolelederforeningen er den offentlige ledergruppe, der har det mest markante lederfokus og 
den mest selvstændige profil. Men OK’13 understregede behovet for, at foreningen/LC-Lederforum 
alene ved egen beslutning kan udtage egne medlemmer ved en overenskomstmæssig konflikt, her-
under alene selv bestemme om der skal betales ekstraordinært konfliktkontingent.

I den forbindelse er det et fokus at styrke foreningens/LC-Lederforums selvstændige profil og op-
gavevaretagelse – inden for det mandat, som repræsentantskabet har besluttet for HB/formandskab, 
og altså inden for de juridiske rammer i LC og med forhandlingsretten i behold.

I denne periode er tilknytningen til DLF ændret ved, at Skolelederforeningens formand kun del-
tager i DLF’s hovedstyrelsesmøder og i DLF-udvalgsarbejder i særlige sager, og ved at foreningen 
har fået færre pladser/delegerede i DLF’s kongres, nu kun 4 mod før 10.

Samtidig arbejder Skolelederforeningen på at styrke LC-Lederforum, så foreningen ad den vej får 
et endnu bedre fodfæste for at varetage ledergruppens interesser. Målet er, at alle underviserledere 
samles organisatorisk. Det styrkede samarbejde blandt LC-ledergrupperne er konkret startet med 
det nye sekretariatssamarbejde med FS-Leder pr. 1. februar 2016.

Et tættere sekretariatssamarbejde mellem ledergrupperne inden for LC betyder, at LC-leder- 
forum vil stå stærkere over for KL og andre forhandlingsmodparter, der – som det er set – går efter 
at forringe skoleledernes løn-, ansættelses- og overenskomstvilkår. Endelig kan et styrket LC-leder-
forum være attraktivt for de ledergrupper, der står uden for de etablerede LC-system.

RELATIONEN  
TIL DLF
Skolelederforeningen er fortsat ved-
tægtsmæssigt knyttet til basisorga-
nisationen DLF, men har de facto 
fuld selvstændighed – med egen 
formand, HB, eget repræsentant-
skab, sekretariat, skole- og ledelses-
politisk profil, opgave- og interesse- 
varetagelse, egen kommunikation/
egne medier og i LC-Lederforums 
regi egen lederoverenskomst, eget 
lokalt forhandlingssystem, egne 
leder-TR, AKUT-midler etc.

Det gælder også i foreningens 93 
lokalafdelinger, hvor de lokale for-
mænd/skoleleder-TR tilsvarende 
varetager foreningens egen interes-
sevaretagelse samt den lokale for-
handlings- og aftaleret samt al 
konkret sparring og vejledning – 
uden formel tilknytning til DLF’s 
lokale kredse. 

DLF blander sig ikke i Skoleleder-
foreningens politik, drift eller vare-
tagelse af skoleledernes ledelses-
faglige, ansættelsesmæssige og 
skolepolitiske interesser. Stort set 
alle opgaver vedrørende ledernes 
forhold er i dag overgået til behand-
ling i Skolelederforeningen/LC- 
Lederforum.

Foreningens medlemskab af LC, 
KTO og Forhandlingsfælleskabet 
følger medlemskabet af DLF, hvilket 
pt. er adgangsvejen til forhandlings-
retten af vores medlemmers løn- og 
ansættelsesvilkår i kommuner, re-
gioner og stat samt fællesskabet i 
OK- og andre forhandlinger.

LC-LEDERFORUM
5.400 ledere fra forskellige skoleformer er repræsenteret i 
ledernes organisation i LC, LC-Lederforum. Her koordineres 
ledergruppernes overenskomstforhandlinger, og LC-Leder- 
forum varetager alle forhold inden for lederoverenskomsterne 
på undervisningsområdet. LC-LF består af:

• Skolelederforeningen. 
• Frie skolers Ledere.
• Ledergruppen i Uddannelsesforbundet.
• Handelsskolernes Lærerforening (Ledersektion).

Via LC-lederforum har vi egen overenskomst på det kommu-
nale område. Skolelederforeningens formand er pt. formand 
for LC-Lederforum, er medlem af LC’s forretningsudvalg, og 
medlemskab af LC-Lederforum indebærer pt. medlemskab af 
en basisorganisation i LC.

Det er et politisk mål at knytte LC-lederne tættere sammen 
organisatorisk. Både for at stå stærkere i sagsbehandling/
medlemsbetjening med fokus på OK-forhold, løn, rådgivning 
mv., men også i forhold til en øget frisættelse af ledergrupperne.

Frie Skolers Ledere
For at styrke serviceringen af ledermedlemmerne i undervisnings-
sektoren har Skolelederforeningen og Frie Skolers Ledere (FSLeder) 
besluttet at etablere et nyt fællessekretariat, hvad angår konsulent-
bistand i sager om løn og ansættelse m.m. 

Første skridt blev taget i september 2015, hvor FSLeder flyttede ind 
i Skolelederforeningens lokaler i København. Siden er de politiske 
beslutninger i FSLeder og Skolelederforeningen taget om et integre-
ret samarbejde om medlemsrådgivning og forhandlinger vedrørende 
medlemmernes løn- og ansættelsesforhold. Samarbejdet er startet 
1. februar 2016.

Hvor Skolelederforeningen og FSLeder vil samarbejde for at sikre 
den bedst mulige service og professionelle varetagelse af medlem-
mernes ansættelsesmæssige interesser, vil de to foreninger fortsat 
have selvstændige politiske ledelser og skolepolitisk profil.

FTF-LEDERRÅD
Der er i FTF nedsat et lederråd 
som platform for 27.000 of-
fentlige og privatansatte le-
dere, som Skolelederforenin-
gens formand i år er blevet 
valgt som formand for. 

Lederforeningerne i FTF 
samarbejder på en styrkelse 
af ledelsesforholdene på både 
det offentlige og private ar-
bejdsmarked, herunder afhol-
delse af temadage om ledelse 
og en række kurser for FTF-
ledere. I støbeskeen er i øvrigt 
en fusion mellem FTF og LO. 

ORGANISATORISKE FORHOLD
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Selv om Skolelederforeningen bliver lyttet til og respekteret, må det erkendes, at det ikke har 
hindret, at der på lokalt plan i mange kommuner er skåret voldsomt i bemandingen af ledere, og 
at der er en meget begrænset økonomi i forhold til den store opgaveportefølje.

Derfor er det i 2015-16 et spørgsmål, hvordan det lokale, regionale og centrale niveau endnu bedre 
bliver knyttet sammen, og hvordan foreningens organisation/struktur bedst understøtter dette, så 
politik, aktiviteter mv. slår igennem lokalt, på praksisniveau. 

På seks regionale møder mellem lokalbestyrelserne og formandskabet i løbet af august 2015 drøf-
tedes aktuelle ledelsesforhold, foreningens organisering/struktur, herunder forholdet mellem øver-
ste leder og mellemledere, leder-af-ledere, forhold for foreningens leder-TR, fremtidsperspektiver 
for foreningen, kvalitet i reform og skoleledelse, vilkårsforhandlinger, økonomi m.m.

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i oktober 2015 blev det besluttet at skære antal-
let af menige HB-medlemmer fra 8 til 6 samt reducere udlægningen af de lokale midler. Den resurse 
skal på anden vis styrke sammenhængen mellem foreningens centrale og decentrale led, netværks- 
og mødeaktiviteter og arbejdet med at sikre medlemmernes arbejds- og ledelsesvilkår.

Skolelederforeningen  
på længere sigt
Ambitionen for Skolelederforeningen er at 
være en stærk, attraktiv og synlig forening, 
der har det rigtige tilbud til medlemmerne, 
og det politiske fokus har i årets løb været 
og er i 2016 at fastholde og styrke sam-
menhængskraften i foreningen.

 Således vil formandsskabet også i år 
holde regionale dialogmøder med de lokale 
bestyrelser, hvor også almindelige med-
lemmer er velkomne. Næstformandens 
opgaver redefineres med et langt større 
fokus på at støtte det lokale led og i nød-
vendigt omfang at understøtte de regio-
nale netværk. 

Formålet er at understøtte, at alle net-
værk fungerer godt med værdi for delta-
gerne og at sikre sammenhængen mellem 
hovedforening og lokalt niveau. HB vil 
derfor også i højere grad søges knyttet til 
et/flere af de regionale netværk, for at 
styrke den politiske sammenhængskraft 
mellem hovedforening og lokalt. 

HB vil endvidere starte en drøftelse af, 
om strukturen i de regionale netværk har-
monerer med de nuværende kommunale/
regionale forhold og foreningens struktur 
med to færre HB-medlemmer. Desuden 
forventes i løbet af 2016 en opnormering 
af konsulentkorpset, så det lokale led kan 
prioriteres. 

Der afholdes fortsat 1 repræsentant-
skabsmøde og 2 formandsmøder årligt, 
men som noget nyt vil der i forbindelse 
med repræsentantskabsmøde/formands-
møder afholdes regionale netværksmøder. 
Der skal igen således i højere grad sikres 
en kobling mellem det lokale, regionale og 
centrale led. 

Endelig vil HB følge foreningens med-
lemsudvikling, medlemssammensætning 
og økonomi tæt, så der hurtigt kan blive 
truffet de nødvendige beslutninger for at 
sikre en både økonomisk bæredygtig for-
ening og en fortsat udviklings- og frem-
tidsorienteret forening. 

September

Januar
Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

Oktober

November

December

Vinterkurser

Rep-møde 
+ reg. netv.

TR-kursus

Årsmøde

Formandsmøde
+ reg. netv.

TR-kursus

Kursus
for nye 

skoleledere

Ca. 5 regionale 
dialogmøder

Årshjul 2016  

Den fælles forening
Som foreningen er opbygget, er der et stort antal foreningspolitiske fora til dialog og mødevirksomhed:

•  Årligt repræsentantskabsmøde med de ca. 120 valgte repræsentanter.
• HB-møder månedligt og et årligt HB-visionsseminar.
• Formandsmøder for HB og ca. 100 lokalformænd /leder-TR.
• Årlige generalforsamlinger i foreningens lokale afdelinger.
•  Møder i de tværkommunale formandsnetværk med hver et HB-medlem tilknyttet.
•  Formand/næstformand og HB’s deltagelse i regionale/lokale møder.
•  Kurser, konferencer m.m. om skole/ledelsesfaglige udfordringer.
•  Møder mellem medlemsgrupper, HB og konsulenter om konkrete forhold.
• Den fortsatte organisationsuddannelse for leder-TR.
• I løbet af året adskillige lokale/regionale arrangementer.
• Skolelederforeningens årsmøde. 

Høj sammenhængskraft blandt folkeskolens ledere har været en vigtig del af foreningens brand i nu 107 år. 

PLANLAGTE STØRRE MØDER OG AKTIVITETER:

FORENINGEN  
CENTRALT/DECENTRALT
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2015 har løbende krævet bistand til medlemmer vedrørende ansættelse, afskedigelser, stillings-
ændringer, bisidderfunktion, fratrædelsesaftaler, lønforhandlinger/rådgivning af TR og pensions-
rådgivning. Sidste år og i år har herudover stået i overenskomstfornyelsens tegn.

I februar 2015 blev der indgået forlig på det kommunale undervisningsområde med virkning fra 
1. april. På samme måde blev der indgået overordnet forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL 
om den generelle økonomiske ramme og de generelle aftaler. 

KL frafaldt under forhandlingerne deres krav, som på væsentlige punkter fremadrettet ville have 
forringet skoleledernes ansættelsesvilkår. Det drejede sig især om ønskerne om:

• Bortfald af kontraktansættelse og tjenestemandsansættelse af øverste leder.
• Bortfald af normeringspligten og undervisningskompetence.
• Fleksible forhandlingsregler for mellemledere.

Skolelederforeningen fik et lønresultat, vi overordnet kunne være tilfredse med, men resultatet af-
spejlede dog på ingen måde de forventninger vores medlemmer havde – med henvisning til ledel-
sesopgavens omfang og udvikling under reformen. Samtidig døjer vi med, at en del afdelingsledere 
stadig er lavere lønnet end lærere. 

Under forhandlingerne gav KL klart udtryk for, at man ikke var interesserede i at lave en skæv-
deling til fordel for ledere på undervisningsområdet, da det ville have konsekvenser for alle andre 
medlemsgrupper i den kommunale sektor. På den baggrund blev det opnåede resultat det bedst 
opnåelige ud fra de givne forudsætninger, og ledernes samlede resultat blev også bedre end vores 
lønsum tilsagde.

Resultatet blev da også stemt hjem af medlemmerne. Samlet afgav 49 % af foreningens medlemmer 
deres stemme om det kommunale og regionale overenskomstresultat. 1681 medlemmer, eller over 90 
% af de afgivne stemmer, stemte ja til de fremlagte forlig. 184 medlemmer stemte nej til forligene.

 

LEDERNES OVERENSKOMSTFORHANDLINGER
Der er aftalt en samlet ramme til generelle lønstigninger på 4,81 % fordelt over 3 år. De samlede gene-
relle forbedringer har en samlet ramme på 5,47 %.

Reguleringsordningen omlægges til en ny kombineret ordning kaldet ”Reguleringsordningen og Pri-
vatlønsværn” Den nye ordning bevirker, at hvis den kommunale lønudvikling har ligget under den private 
sektors lønudvikling udmøntes denne forskel med 80 % af forskellen og modsat 100 %, hvis den kom-
munale lønudvikling har ligget over den private sektors lønudvikling. 

Det forventes at reguleringsordningen i perioden vil give en lønstigning i perioden på 0,61 %. Lønstig-
ningerne pr. 1.4.2016 i øvrigt er:

•  Til ledere på grundlønstrin 46 + 4.200 kr. forhøjes grundlønnen med fuldt gennemslag til løntrin 46 
+ 11.000 kr.

•  Til ledere på grundlønstrin 48 forhøjes grundlønnen med fuldt gennemslag til løntrin 48 + 2.000 kr.
•  Til ledere på grundlønstrin 49 forhøjes grundlønnen med fuldt gennemslag til løntrin 49 + 2.000 kr.
•  Til ledere på grundlønstrin 50 forhøjes grundlønnen med fuldt gennemslag til løntrin 50 + 2.000 kr.

I overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet ophæves tillæggene i § 5, stk. 2-4 med 
virkning fra den 1. april 2016. Tillæggene udbetales til mellemledere, der underviser på specialområdet. 
Bortfaldet er en konsekvens af, at lærerne omlagde deres undervisningstillæg.

LÆRERNES  
OVERENSKOMST- 
FORHANDLINGER
Forud for forhandlingerne opfor-
drede Skolelederforeningen kraf- 
tigt KL og DLF til at arbejde for løs- 
ninger, som pegede frem. Lærer- 
arbejdstid er et ømt punkt, og vores 
budskab var, at der var brug for en 
positiv samarbejdskultur i folke-
skolen de næste to-tre år.

Det endelige resultat for lærerne 
kender vi. Konkretiseret i 15 punk-
ter er der muligheder for dialog, 
baseret på ’tillid, samarbejde, an-
svarlighed, medansvar og forplig-
telse’. Samtidig står L409 stadig 
ved magt, og skolelederne har 
stadig den fulde ledelsesret.

Uagtet gode intentioner er læ-
rernes OK15 resultat ikke kun væ-
ret en dans på roser – der er en del 
torne. Skolelederforeningens bud-
skab til begge parter er stadig klart: 
Vi skal have løsninger, der sikrer 
skolen de bedste vilkår for at lykkes 
fremover, vi skal finde løsninger i 
dialog og fællesskab.

MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
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NYE SKOLE- 
OG LEDELSES- 
STRUKTURER
Et område, der har betydning for 
medlemmerne og sekretariatets 
arbejde, er de voldsomme struk-
turforandringer i kommunerne de 
senere år med nedlæggelse og 
sammenlægninger af skoler, klas-
ser, personale og ledelse – og nye 
ledelsesstrukturer. Historikken 7 
år tilbage fortæller, at der er gen-
nemført ændrede skole- og ledel-
sesstrukturer i over halvdelen af 
kommunerne, måske op til 80 %.

 Der er stadig et stort behov for 
at støtte de lokale foreninger i pro-
cesserne samt skaffe viden og in-
formation om, hvilke strukturer der 
kan være bæredygtige økonomisk, 
pædagogisk, ledelsesmæssigt. 

Adskillige kommuner arbejder 
med distriktsskolemodeller, men 
ellers er det forskelligt, hvordan 
billedet tegner sig. Antallet af kon-
traktansættelser er stigende i især 
de store kommuner. Alt i alt har 
udviklingen givet færre ledere og 
medlemmer af foreningen, ligesom 
der er opstået nye typer lederstil-
linger. Dette har betydning for sam-
mensætningen og sammenhængen 
i foreningen.

Det har også givet forviklinger i 
de lokale skoleledergrupper og for 
den lokale TR/formand i diverse 
forhandlinger og positionering. 
Mellemlederne er desuden ofte 
klemt i processerne, her starter dog 
snart et OK15-projekt med det fo-
kus (se box nederst t.h.).

Foreningen oplever generelt, at 
det er blevet sværere at forhandle 
løn med forvaltningerne. 

Man oplever HR-afdelinger, som 
paralleliserer ud i kommunen og vil 
udjævne lønforskelle. Forhåndsaf-
taler bliver opsagt i stort tal, man 
ønsker ikke at indgå nye aftaler, og 
større ansvar honoreres ikke.

RUNDSPØRGE OM NY STRUKTUR
Skolelederforeningens lokalforeninger er af medlemsbladet 
Plenum ved årsskiftet spurgt om udviklingen i deres kom-
munes skole- og ledelsesstruktur. Hovedkonklusionerne er:

•  46 % af de deltagende kommuner har inden for de sidste 
par år gennemført ændringer af skolestrukturen.

•  I 23 % af de resterende kommuner overvejer politikerne at 
foretage ændringer inden for overskuelig tid.

•  Af de kommuner, der har foretaget ændringer inden for de 
sidste par år, overvejer en tredjedel nye ændringer.

•  60 % af kommunerne har for de fleste skolers vedkommende 
den traditionelle struktur med en matrikel = en skole. 

•  Blandt dem er der dog flere, der parallelt hermed har skoler, 
der ligger på flere matrikler. I 43 % af kommunerne er nogle 
eller alle skoler beliggende på flere matrikler.

•  Ændringerne i skolestrukturer har ført til færre mellemledere 
i 33 % af kommunerne og til flere mellemledere i 19 %.

•  51 % af kommunerne angiver i dag at have færre overord-
nede/øverste skoleledere, mens i 3 % er der flere.

72 af 98 af Skolelederforeningens lokalformænd deltog i 
undersøgelsen.

Skoleledelse  
i reformtider  
KL og Skolelederforeningen har 
aftalt et fælles OK-projekt: ”Skole- 
ledelse i reformtider – mellemle-
dere i nye strukturer, nye mulig-
heder og udfordringer”. 

Projektets formål er at under-
søge, hvilke ledelsesmæssige 
muligheder og udfordringer, der 
tegner sig for mellemledere i fol-
keskolen, bl.a. i lyset af skolere-
formen og eventuelle strukturæn-
dringer, der er gennemført på 
skoleområdet de senere år. 

Projektet skydes i gang i 2016, 
ikke mindst konkretiseret af de 
mange strukturomlægninger der 
allerede er sket, og som flere kom-
muner har i støbeskeen.

Afskedigelser
Foreningen må forsat konstatere, at antallet af afskedigelser stiger. Vi har oplevet en lille 
stigning på 4 % i forhold til 2014, der i forvejen var et år med mange afskedigelser. Stigningen 
er dog reelt større, da den i lighed med tidligere skal ses i forhold til et faldende medlemstal.

•  Antallet af afskedigelser fordeler sig ca. 40/60 på øverste leder og mellemleder. Da der er færre øverste 
ledere end mellemledere, betyder det relativt set, at der afskediges lige mange øverste ledere som mel-
lemledere.

• Afskedigelser som afsluttes med indgåelse af tvungne fratrædelsesaftaler udgør samlet 46 %.
•  Det tal skal læses med det forbehold, at afskedigelser begrundet med manglende tillid og samarbejdsvan-

skeligheder ofte afsluttes ved fratrædelsesaftaler, der ofte stiller medlemmet bedre økonomisk og samtidig 
giver en mulighed for at præge den ”historiefortælling”, som omverdenen får som begrundelse for, at vores 
medlemmer ikke længere er ansat. 

•  Ud af det samlede antal afskedigelser udgør de, der er begrundet med manglende tillid, 20 %, hvilket er en 
lille stigning.

• Antallet af afskedigelser på grund af sygdom er steget til 22 %.
•  I gennemgangen af sagerne i foreningens afskedsstatistik ses det ikke, at implementeringen af reformen 

har markant gennemslagskraft i forhold til antallet af afskedssager.

Udover de konkrete afskedigelsessager har foreningen deltaget i et stort antal sager som bisidder ved tjenst-
lige samtaler, som ikke har ført til en konkret afskedigelse.

Pensions- 
rådgivning
I 2015 har der været 219 opgjorte 
sager om pensionsrådgivning. Sa-
gerne spænder over skriftlige pen-
sionsberegninger (især til tjeneste-
mænd i den lukkede gruppe) til 
større sager omkring sammenlæg-
ning af pensioner og konkrete fejl i 
tjenestemændenes opgørelse af 
pensionsalder. Derudover har for-
eningen centralt været med i udfær-
digelsen af 18 konkrete senioraftaler.

KONTRAKT- 
ANSÆTTELSE  
AF ØVERSTE  
SKOLELEDER
Siden overgangen til den selvstændige lederoverenskomst tilbage 
i 2008 er et større antal kommuner gået fra tjenestemandsansæt-
telse til kontraktansættelse af øverste leder. I 2015 var foreningen 
centralt involveret i forhandlinger om 73 kontraktansættelser.

Sekretariatet må konstatere, at det stadig volder en del kommuner 
problemer at forstå de konkrete regler for kontraktansættelsen, ikke 
mindst de lønmæssige konsekvenser.

I 2015 har der derfor været et øget pres på rådgivningen omkring 
lokale forhåndsaftaler og opsigelser af disse og konkrete sager om 
kommuner, der i modstrid med overenskomstens bestemmelser 
forsøger eller uden aftale har overenskomstansat øverste skoleleder. 

Der har også været et øget pres på kommuner, der forsøger at 
indplacere på lavere løn for at kompensere for kontrakttillægget. 
Hidtil har sagerne dog kunnet lukkes uden direkte involvering af KL 
eller ved telefonisk drøftelse med KL.

LEDER-TR 
HB har det forløbne år ønsket at 
styrke foreningens uddannelse af 
de lokalt valgte TR, bl.a. grundet i 
at ikke alle leder-TR overkommer 
opgaven lige godt på grund af tids-
pres og måske uklarhed om leder-
TR rollen.

 Hidtil har foreningens grundlæg-
gende TR-uddannelse været et 
12/12-forløb med overnatning. 

Fremadrettet vil grundforløbet 
blive udvidet med et temaforløb 
afholdt øst/vest i efteråret. Tema-
forløbene skal give mulighed for at 
gå i dybden med temaer som fx 
”Ledelsesvilkår”, ”TR som ikke er 
øverste leder” eller ”Forhandlings-
teknik”.
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Foreningen varetager skoleledernes interesser ved tæt kontakt til relevante politikere, beslut-
ningstagere, interessenter, eksperter og kommentatorer og ved at deltage og påvirke den offentlige 
meningsdannelse gennem de mere traditionelle nyhedsmedier og de nye sociale medier. 

Interessevaretagelsen sker ved direkte møder med undervisningsministeren, partiernes skolepo-
litiske ordførere, politikere i KL, UVM, BKF, DLF m.fl. Eller ved at sende information til politikerne 
og pressen, fx i forbindelse med folketingsvalget. På samme måde deltager foreningen i udvalg, re-
ference-, følge- og styregrupper i ministeriet, KL og andre sammenhænge samt afgiver høringssvar.

Også dette år har vi arbejdet på at gøre beslutninger og tiltag relevante for medlemmerne samt 
på at støtte medlemmerne i deres arbejde. HB og sekretariatet har optrådt på en række møder og 
aktiviteter i Skolelederforeningens eget regi. 

Foreningens konsulenter har igen afholdt to – vellykkede – tredages kurser for nye skoleledere. 
Der er holdt ad-hoc oplæg og kurser for lokale afdelinger om ledelsesopgaven og for at bistå lokal-
foreningerne i deres interessevaretagelse. 

Interessevaretagelsen foregår også ved en målrettet kommunikationsindsats. Det sker proaktivt 
ved at ’plante’ nyheder, bl.a. baseret på egne undersøgelser og cases om medlemmernes arbejds-
vilkår mm. Det sker også ved løbende – og primært via formanden – at optræde i de store aviser, 
radio og TV, have tæt kontakt til journalister på skoleområdet og være aktiv på de sociale medier. 

Foreningen får – igen oftest ved formanden – bragt indlæg samt kronikker i medierne, hvor det 
er muligt at komme mere i dybden med argumentation og de holdninger, der ligger bag – samt sætte 
dagsorden. Dertil kommer FB-posts og tweets for at sikre foreningens position i en tid med fortsat 
massiv pressedækning og offentlig interesse for folkeskolen og reformen.

I 2016 er der fokus på at klæde lokalforeningerne endnu bedre på til lokal kommunikation, lob-
byisme og opnå ørenlyd og få indflydelse med henblik på at sikre medlemmernes vilkår.

Kvalitet i skoleledelse
HB har nedsat et udvalg ’Kvalitet i skoleledelse’, der sammen med 
sekretariatet har udarbejdet materialer for at understøtte de lokale 
forhandlinger og øge det lokale overblik over skoleledernes oplevelse 
af deres arbejds- og ledelsesvilkår. Ikke mindst fordi KL fastholder, at 
det er op til hver enkelt kommune at fastlægge ledelsesvilkår, norme-
ringer og ledelsestid. 

 Foruden politikpapiret af samme navn ’Kvalitet i skoleledelse’ er 
udarbejdet en ’Drejebog til lokale vilkårs- og lønforhandlinger’ som 
en handlingsplan for de lokale bestyrelser i deres arbejde med leder-
APV og med at sikre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. 

Drejebogen foreligger i en ’dynamisk’ udgave til videre lokal bear-
bejdning – samt som en mindre trykt pjece med intro og henvisning 
til hele værktøjet på foreningens website. Foreningens søger desuden 
at samarbejde med BFK om udbredelsen af værktøjet.

På www.skolelederforeningen.org/skoleledelsen/vaerktojer kan 
medlemmerne i øvrigt hente inspiration og viden om alt fra ’Skoleledelse 
i en ny kontekst’ til ’Kom godt i gang med en ny folkeskole, ’Kriseledelse’, 
’Ledelse i og af skolen’ samt øvrige materialer. Se hjemmesiden. 

TÆTTERE PÅ  
ELEVERNES LÆRING

Foreningen har i januar 2016 
afsluttet projektet ”Observa-
tion, vurdering og feedback 
vedrørende lærernes under-
visningspraksis – et led i sko-
lernes kvalitetsudvikling”.  
Projektet har fået støtte fra 
A.P. Møller fonden.

En styregruppe med for-
manden i spidsen har i sam-
arbejde med UCC stået bag 
projektet, der havde til formål 
at øge ledernes pædagogiske 
ledelseskompetencer.

I forbindelse med årsmødet 
2015 blev materialet udgivet 
i hæftet ”Tættere på elevernes 
læring”.

Hæftet kan fås ved henven-
delse til sekretariatet eller 
downloades fra hjemmesiden.

ÅRSMØDE 2015 
Under titlen ’Så dygtige de kan 
blive’ har foreningen traditionen 
tro afholdt årsmøde, senest i okto-
ber i Aarhus med ca. 1600 delta-
gere. Program, nyheder og infor-
mation lå på den særlige app 
SKLMØDE2015, der op til og ikke 
mindst under årsmødet blev brugt 
flittigt. 

En Twitter tråd #SKLmøde2015 
var etableret, hvorfra Skoleleder-
foreningens mediehistorier kunne 
brede sig både fra og til de mere 
etablerede, traditionelle medier, og 
hvor tweet og retweets sikrede 
spredningseffekten.

Væksthus for ledelse
Til støtte for bl.a. skolelederne i deres arbejde, har foreningens haft 
projektledelsen i tre væksthus-projekter: Ledere der lærer sammen, 
Ledere sammen – og hver for sig (om områdeledelse) og Tværgående 
og tværfaglig ledelse i folkeskolen samt arrangeret flere møder med 
ledelsesfokus i det regi. 

#SKLmøde2015

POLITIK OG KOMMUNIKATION
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Foreningens egne medier
Med bladet (7 numre årligt), nyhedsbreve (15-17 gange årligt), web-
site (opdateres dagligt) og på de sociale medier (løbende) er for-
eningen aktiv på alle relevante medieplatforme. Formålet er videns-
deling, at støtte fællesskabet i foreningen og medlemmernes 
opgavevaretagelse, kommunikere nyheder og foreningens politik, 
arrangementer, tilbud og konferencer, kurser m.m. 

Foreningens medlemsrettede kommunikation omfatter artikler, 
nyhedsstof, indlæg, ledere, beretning, årsmøde, redaktion af pjecer 
samt overenskomst/aftalestof, lederværktøjskasse, LC-lederforums 
web, medlemsudsendelser, formandsbreve, FB-nyt, tweets.

Skolelederforeningens mediepolitiske udvalg er nedsat af HB for at 
følge op på udvikling og kvalitet i foreningens egne medier i form og 
indhold. I 2015 blev foreningens blad moderniseret, og vi er på vej 
med en ny hjemmeside, der møder kravene om bl.a. overskuelighed 
og anvendelighed. 

Foreningens aktivitet på de sociale medier, særligt Twitter og FB er 
øget og bliver brugt både i kommunikation til og imellem medlem-
merne, men ikke mindst strategisk til hurtigt at kommunikere skole-
ledersynspunkter via foreningens tag #SkolelederOrg og forman- 
den, næstformanden og HB-medlemmernes personlige tags. 

LIDT MEDIESTATISTIK 
Netmedier og sociale medier: 
•  Hjemmesiden har gennemsnitligt pr. måned 5.044 brugere, 18.640 side-

visninger og længde pr. besøg er på knapt 2 minutter.
•  Vejen dertil: 64 % besøger hjemmesiden via desktop, 20 % følger med 

på tablet og knap 16 % via mobilen.
•  Mange hjemmesidebesøgende kommer via foreningens opslag på Facebook 

og Twitter.
•  Nyhedsbrevet når ud til over 4.000 modtagere. 
•  Foreningens Facebook har over 1.000 følgere – ved deling når opslag ud 

til mange flere (rekord 6.754).
•  Samme antal følgere har foreningen på Twitter. Vi tweeter blandt andet 

om #uddpol #skolechat og #slnchat.

Læserundersøgelse af Plenum:
•  Artiklerne i bladet bliver læst helt eller delvist af 73 %. Til sammenligning 

er gennemsnittet 56 % for en lang række fagblade, der også er testet. 
•  Artiklerne vurderes som relevante af 90 % af læserne. Også på det punkt 

ligger bladet over snittet for testede artikler i fagblade på 61 %. 
•  2/3 af de adspurgte læser ”Formandens leder” hver gang eller næsten 

hver gang.
•  2/3 svarer, at de synes ”meget godt” eller ”godt” om den omlægning af 

bladet, der skete i starten af 2015. Kun 3 % synes, dette ikke er blevet 
godt. 

•  55 % svarer ”Ja” til, at der fortsat er behov for det trykte magasin og ikke 
kun netversionen, mens 32 % svarer ”Nej” og 13 % ”Ved ikke”.

I en ny analyse fra Uddannelses- og forskningsministeriet, der afdækker 
hvordan uddannelsesforskning spredes mellem forskningsmiljøet, uddan-
nelsesmiljøet og praksismiljøet i grundskolen, fremgår det, at skolelederne 
primært får deres viden via Plenum, vores hjemmeside og nyhedsbrev.

EKSTERN  
KOMMUNIKATION 
Året har været præget af et fortsat 
enormt mediefokus på reformen og 
folkeskolen med alt fra mobning, 
Muhammed-tegninger, toiletforhold, 
lange skoledage, kæmpeklasser, sko-
lemad til lærersygefravær … med for-
manden flere gange om dagen i TV 
Nyheder, radio, dagblade, og diverse 
andre medier.  

Foreningen mener, der er for meget 
fokus på negative historier i medierne 
om folkeskolen og reformen og søger 
at bære de positive historier frem og 
tale folkeskolen op. Men foreningen går 
også i pressen med kritiske vinkler på 
reformen og det faldende antal ledere. 

 I den forbindelse foregår der ved 
især formandskabet, men også ved 
HB-medlemmerne og sekretariatet et 
kontinuerligt lobby-arbejde med poli-
tikere, beslutningstagere og journali-
ster for at sikre skolelederne bliver hørt. 
Der tages fx afsæt i særlige begiven-
heder, fx ved FV 2015 med et udspil til 
alle partiernes uddannelsespolitiske 
ordførere kombineret med video og 
Twitter-opfølgning.

Vi søger desuden i argumentation 
og dokumentation at støtte lokalfor-
eningernes arbejde på kommunalt 
niveau. Det sker ved formandsbreve 
og direkte skrivelser til lokalformæn-
dene, fx den nylige oversigt over, hvor 
mange skoleledere der sparet over de 
sidste seks år, beregnet kommunevis. 

Foreningens medieeksponering
Skolelederforeningen og dens frontfigur er blandt de aller- 
mest synlige faglige organisationer. 

En undersøgelse i efteråret 2015 viste, at Claus Hjortdal 
lå nr. 4 i en top-20 over de mest omtalte i medierne, kun 
overgået af DLF, Politiforbundet og LO’s formænd – og langt 
foran fx formændene for DJØF, Sygeplejerskerne, HK, FTF, 
BUPL og Lederne. 

Regnet ud i forhold til medlemstal/størrelse ligger skole-
lederne nr. 1 i medieeksponering. #1

FORENINGEN PÅ KRYDS & TVÆRS
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Med nye opgaver og vilkår for medlemmerne er fulgt ændringer i sekretariatet med nye enheder 
og nye ansatte. Således er to nye administrative medarbejdere ved en omlægning af resurserne star-
tet efteråret 2015 for at styrke foreningens servicering af medlemmer og lokalafdelinger samt øko-
nomi, løn og regnskab. 

En ny konsulent er ansat på medlemsrådgivning og OK-området pr. 1. februar 2016. Desuden sam-
arbejdes der med en konsulent fra FS-Leder i sekretariatssamarbejdet i LC-Lederforum. I årets løb 
er sekretariatet reduceret med to medarbejdere samt en student. Sekretariatet består pt. af 13 an-
satte, heraf flere på deltid samt på seniorordning, da der i disse år sker et generationsskifte. 

Sekretariatets vision er, at hvert enkelt medlem oplever positiv værdi af sit medlemskab af Skole- 
lederforeningen. Hovedopgaverne er at yde hurtig bistand, rådgivning og varetage medlemmernes 
løn, ansættelsesvilkår og faglige interesser, kvalificere den politiske interessevaretagelse, sikre syn-
lighed og gennemsalgskraft og levere en effektiv og pålidelig administration af foreningen. 

Der skal være balance mellem mål, retning, udfordringer, økonomi og opgaveløsning. Også på 
sekretariatsniveau styrkes fokus på det lokale led, så det i højere grad sikres, at det regionale/lokale 
niveau får den konsulentbistand, der er behov for i forhandlinger og strategisk kommunikation.
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NY ORGANISATION PR. AUGUST 2015 FOR SKOLELEDERFORENINGENS SEKRETARIAT

For fortsat at sikre høj kvalitet i opgaveløsningen ændredes organiseringen af sekreta-
riatet pr. august 2015 fra fire team til tre faglige enheder: a) Administration og drift, b) 
Politik og Kommunikation og c) Medlemsrådgivning og Forhandling.

Foreningens økonomi 
Som følge af et dårligt regnskabsresultat for 2014 beslut-
tede HB, at fokus på økonomien centralt skulle styrkes og 
regnskabspraksis skærpes. Der har således været måned-
lig økonomiopfølgning på HB’s møder, og økonomien er 
genoprettet. Følgende forhold har betydning for økonomi-
udviklingen: 

•  En meget konservativ budgetlægning og stram økonomisk 
styring. 

•  Medlemstallet falder svagere end forventet og i forhold 
til budget. Der kommer dog stadig nye medlemmer til 
berørt af konfliktlån.

•  Vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i 
2015 af en kontingentstigning på 30 kr./md. fra 1/5-15..

•  Årsmødet 2015 har atter givet økonomisk overskud samt 
flere AKUT-fondsmidler end budgetteret. 

•  Indeholdelse af lokalmidler som følge af beslutning på 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober 2015 
giver en central besparelse.

•  Nedbringelsen af udgifter til centrale politiske ledelse 
fra næste valgperiode som følge af beslutning om at 
ændre antallet af HB-medlemmer fra 10 til 8. 

Samlet set er Skolelederforeningens økonomi god med en 
fin egenkapital – men driften har i de senere år også været 
presset, særligt på grund af et faldende medlemstal.

HUSET I SNAREGADE 
Ejendommen blev erhvervet af Skolelederforeningen for 18 mio. kr. i 2014, er renoveret for ca. 5 mio. kr. og er pt. 
meget konservativt vurderet til ca. 20 mio. kr. med pt. en gæld på 7 ½ mio. kr. 

Vedligeholdelse/forbedringer har været og er en tung udgiftspost og foreningen overvejer derfor forskellige mu-
ligheder på basis af professionel rådgivning. 

Med udlejning til Foreningerne Nordens Forbund og Dansk Skoleskak udnyttes husets areal fuldt ud, og der er altså 
lejeindtægter herfra samt fra en samarbejdsaftale med Frie Skolers Ledere.

ADMINISTRATION OG DRIFT
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MEDLEMSUDVIKLING

2015 
Medlemstallet, der som følge af ledelsesreduktioner over de sidste seks år 
er faldet med 16,5 %, går fortsat svagt nedad. I løbet af det seneste år er vi 
blevet ca. 100 medlemmer eller 3 % færre. Medlemsudviklingen i 2015 
(ekskl. pensionister og særlige medlemsgrupper) fremgår heraf:

Foreningens medlemmer fordeler sig på alder og køn (pr. 1. sept. 2015) på 
denne måde:

ALDER PCT. AF TOTAL ANDEL KVINDER/MÆND 
 
21-30 0,1 % 50 % 50 %
31-40 11,5 % 48 % 52 %
41-50 32,5 % 50 % 50 %
51-60 40,1 % 50 % 50 %
61-70 15,8 % 41 % 59 %
I alt  100 % 48 % 52 %

Kontingentsatser pr. 1/1-2016: 

•  Almindeligt betalende skoleledere: betaler 598 kr. pr. måned fordelt på kr. 
441 til Skolelederforeningen og 157 til DLF.

•  Skoleledere i København/SKK betaler 665 pr. måned fordelt på 441 til 
Skolelederforeningen, 157 til DLF og 67 kr. til SKK.

•  Konfliktramte lærere, der er blevet ledere betaler 205 kr. pr måned fordelt 
på 157 til DLF og 47 til Skolelederforeningen + tilskud fra DLF på kr. 313, i 
alt til Skolelederforeningen 360 kr.

•  Skoleledere i Sydslesvig betaler 492 kr. pr. måned fordelt på 335 kr. til 
Skolelederforeningen og 157 kr. til DLF.

• Pensionister 125 kr. pr. måned.

I de senere år har foreningen via forhandlinger fået justeret de centrale 
DLF-vedtægter, så beskrivelsen af Skolelederforeningen er mimeret. Desuden 
er vores medlemmers andel af det centrale basiskontingent til DLF reduce-
ret fra 2009 fra 224 kr. til i dag 157 kr. Det centrale kontingent til DLF dæk-
ker pt. medlemskab af LC, FF og FTF, forsikringsordninger, advokat, arbejds-
miljøsager m.m.
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I regi af samarbejdet i LC-Lederforum er foreningen snart klar 
med et nyt, fælles medlemssystem med LC-Lederforum logo 
m.m. Til systemet knyttes også kontingentopkrævning. 

HB og sekretariat har haft et helt nødvendigt fokus på at 
kvalitetssikre medlemssystemet, så oplysningerne er opdate-
rede samt på udvikle en brugervenlig elektronisk platform for 
lokalformænd og for medlemmers egen løbende indberetning.

MEDLEMS 
SYSTEM 
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@claushjortdal: Enten må vi sænke 
ambitionsniveauet – eller der må tilføjes  
de nødvendige ressourcer til skolerne nu 
#sklmøde2015 #uddpol
TOP-TWEET PÅ ÅRSMØDET 2015
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