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Referat 8. december 2016  
Hovedbestyrelsens ordinære møde  

12. december, 2016 
 

 
Tid 

 
9.30 – 14.45: 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 7 og 8 deltager Dorrit Bamberger.  
 

 
Bemærk 

 
Lars Aaberg går fra mødet mellem kl. 11.00-13.00 
 
Kl. 15.00 skal vi være klar til at gå ift. HB’s juleafslutning ”Ud i det blå” 
Juleafslutningen slutter efter middag et sted i Kastrup …. 
 

 
Afbud 

 
 

 
DAGSORDEN  

 
REFERAT 

 

PRAKTISKE FORHOLD Tidsramme fra kl. 9.30-9.45 

 
1. Godkendelse af hovedbestyrelsesmødets dagsorden 

- Samt velkomst til Helle Rasmussen, ny konsulent.   
Til godkendelse.   
 

 
Godkendt. 
Velkommen til Helle Rasmussen. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelses-

møde 
Til godkendelse.  
Bilag:  
- Referat fra den 3. november 2016 
 

 
Godkendt. 

 
3. Nyt fra Sekretariatet 

Til orientering.  

 
Sekr. chefen orienterede om, at: 
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Orientering om arbejdet med pensionister i foreningen, 
indsats ift. skoleledergrupper, ny indsats medlemssystem 
– direkte kontakt, nyt om konsulentopslag, MUS, evalue-
ring af 2016 mv.  

 

 Der er dannet en gruppe 
pensionister, der med bi-
stand af sekretariatet skal 
se nærmere på denne med-
lemsgruppes forhold. 

 De nye skoleledergrupper 
er lidt svære at løbe i gang. 
Der startes med en gruppe 
for indskolingsledere.  

 Medlemssystemets ’Min 
side’ er besøgt af ca. 46 %. 
Pt. kontaktes lokalforenin-
gerne for at følge yderligere 
op. Fremover vil medlems-
information blive udsendt 
via medlemsmail. 

 Der afholdes MUS-samtaler 
i sekretariatet samt opfølg-
ning på sekretariatets mål- 
og handleplaner. 

 Ny konsulent til sekretaria-
tet / enheden for Politik og 
Kommunikation er ved at 
blive ansat. 

 

 

TEMA  

Tidsramme – Fra kl. 9.45 -15.30  (frokostpause fra kl. 12.30-13.15)  

 
4. Økonomi (9.45-10.15) 

Til orientering, drøftelse og beslutning  
 
Rammesætning:  

Vi er ved årets afslutning og dermed tæt på årsrapport med 
regnskabsafslutning. Hovedbestyrelsen skal forholde sig til de 
seneste tal ift. økonomi og medlemstal. Endvidere skal Hoved-
bestyrelsen træffe beslutning om budget for 2017.   
 

Bilag:  

 Økonomiske nøgletal til HB-mødet 8. december 

 Kvartalsrapport  

 Budget 2017 

 Årsmødet 2016 
        Alle punktets bilag er eftersendt 06.12.16 
 
Tilrettet budget for 2017 udsendes med dette referat. 

 

 
Sekr. chefen gennemgik økono-
miudviklingen/nøgletal 2016, der 
generelt set ligger fornuftigt ift. 
budgettet. Som følge af bl.a. et 
vellykket årsmøde ventes et 
større overskud end budgetteret. 
 
Der følges pt. op på medlemmer, 
der er i restance. 
 
På mødet blev tilrettet budget 
2017 uddelt. Budgettet er stramt 
og der ventes kun et beskedent 
overskud. Der regnes med et 
svagt faldende medlemstal, løn-
udgifter er tilrettet og der er ikke 
plads til nye ansættelser, årsmø-
det fastsættes neutralt, AKUT-
midler regnes på ny måde. 
 
Et foreløbigt regnskab for års-
møde 2016 udviser et overskud 
på ca. 400.000 kr.  
 
HB tog orienteringerne til efter-
retning. HB godkendte det tilret-
tede 2017-budget og besluttede 
at hensætte ca. 500.000 kr. fra 
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2016 til fremadrettede politiske 
initiativer (vedr. medlemssystem 
og ’Folkeskolen, vores’-indsat-
sen), hvilket endeligt afklares 
med foreningens revisor.   
 

 
5. Aktuel politisk dagsorden (10.15-11.00) 

Til drøftelse og perspektiv   
 
Rammesætning:  

Siden sidste HB-møde er ny regering samt ny under-
visningsminister tiltrådt. Punktet vil især handle om dette.  
 

 
Formanden orienterede om, at 
der etableret en god kontakt med 
den ny minister, bl.a. via medie-
optrædener. Til drøftelse med 
nye minister er bl.a.: 

 Skolereformen, herunder at 
det tager tid at nå resultater: 
Fastholdelse/arbejdsro. 

 Forholdet ml folkeskole og 
de frie/private skoler. 

 Folkeskolen-folkets-skole 
samt SKL-indsatsen: Folke-
skolen. Vores. Hele livet’. 

 Frihedsgrader for ansatte 
og ledelse i folkeskolen, af-
bureaukratisering… 

 Aktuelt for folkeskolen: En 
positiv PISA-rapport. 

 
Der er aftalt møde mellem for-
mandskabet og den nye minister 
i uge 50.  
 
Formanden orienterede fra mø-
der med DLF’s formand Anders 
Bondo om aktuelle temaer og 
møder med UVM, KL m.fl. om ny 
skolelederuddannelse. 
 
Næstformanden deltager i DLF- 
arbejdsseminar om udformning 
af et nyt ’skoleideal’.   
 

 
6. Folkeskolen. Vores. Hele livet – Nyt fra udvalget 

(11.00-11.30) 
Til drøftelse og beslutning  

 
Rammesætning:  

Udvalget for ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” vil orientere 
om nyt ift. udvalgsarbejdet med særligt fokus på analyse, 
formandsmødet, mødet med partnere og konsulentbi-
stand.  
 
På baggrund af orienteringen drøfter Hovedbestyrelsen 
sagen og træffer de nødvendige beslutninger.  

 

 
Næstformanden orienterede om: 

 Et analysearbejde af bag-
grunden for tilvalg/fravalg af 
folkeskolen er sat i gang 
med eksternt bureau, AB 
Analyse Odense. 

 Vedr. videre proces er ind-
hentet tilbud fra eksterne 
kommunikationsbureauer, 
hvor Lotte Hansen Agenda 
er valgt og også tilknyttes 
analysearbejdet. 

 Der er allerede i omgivel-
serne lagt mærke til vores 
foreløbige udmeldinger og 
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aktiviteter i forbindelse med 
indsatsområdet. 

 Der lægges op til decentral 
drøftelse og inddragelse ifm 
indsatsen på formandsmø-
det januar. 

 Lige nu planlægges det at 
samle interessenterne om 
folkeskolen til opstartsmøde 
til februar ifm indsatsen.  

 
HB tog orienteringen til efterret-
ning. 

 

 
7. 2017 årsplan med fokus på de næste møder (11.30-

12.00) 
Til drøftelse og beslutning  

 
Rammesætning:  

For at skabe overblik over 2017 er udkast til årsplan og 
HB-mødeplan udarbejdet. Dette udkast skal Hovedbesty-
relsen drøfte og træffe beslutning om.  
Endvidere er udkast til dagsorden for kommende for-
mandsmøde samt udkast for dagsorden til kommende re-
præsentantskabsmøde udarbejdet. Hovedbestyrelsen 
skal kvalificere og godkende disse udkast med henblik 
på udsendelse.  
 
Dorrit Bamberger deltager under punktet. 
  
Bilag:  

 Udkast for HB-møder 2017 samt årsplan for 2017 

 Udkast til dagsorden for formandsmødet d. 12. januar 
2017/ København. 

 Udkast til dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 30. 
marts 2016 

 

 
Sekr. chefen fremlagde årsplan 
for HB-mødeafholdelse samt en 
oversigt over øvrige begivenhe-
der / møder 2017. Begge dele 
blev godkendt. 
 
Næstformanden gennemgik op-
læg til dagsorden for formands-
mødet i januar, der blev kvalifice-
ret og godkendt. 
 
Udkast til dagsorden for ordinært 
repræsentantskabsmøde marts 
blev godkendt. Der arbejdes des-
uden på en markering af de se-
neste ti års udvikling/resultater i 
regi af Skolelederforeningen. 

 

8. Forskning og udvikling i relation til grundskole-
området (12.00 – 12.30) 

Til drøftelse  
 

Rammesætning:  
PH-D. rådet i Forsknings-og Uddannelsesministeriet hol-
der møde primo januar, hvor Skolelederforeningen kan 
bidrage med synspunkter ift. hvad der fremadrettet skal 
forskes og udvikles i ift. grundskoleområdet.  
 
Der pågår en række forskning- og undersøgelses arbej-
der i forbindelse med reformen, men er der områder, 
som Hovedbestyrelsen med fordel ønsker belyst ift. 
grundskoleområdet?  
 
Dorrit Bamberger deltager under punktet og vil samle op 
ift. Hovedbestyrelsens forslag.  
 

 
Konsulent Dorrit Bamberger ori-
enterede om opfølgningen på de 
mange rapporter om udviklingen 
på grundskoleområdet/reformen, 
der er kommet/kommer. 
 
HB kan i den forbindelse tænke 
sig at få undersøgt: 

 De langsigtede, mere over-
ordnede effekter af reform 
og skoleudvikling, herunder 
balance ml dannelse og ud-
dannelse, mht børnenes/de 
unges videre liv/karriere og 
for samfundet/økonomien. 

 
Sekretariatet går videre på bag-
grund af input.  
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Bilag:  

 Undervisningsministeriets evaluerings- og forskningspro-
gram 

 

 
9. Masterplan for foreningens indsatsområder (13.15-

14.00) 
Til drøftelse, kvalificering og beslutning 

 
Rammesætning:  

Hovedbestyrelsen har igangsat en række indsatser:  
- Tættere på 
- Skoleledelsens vilkår  
- Folkeskolen. Vores. Hele Livet 
- Styrket samarbejde til gavn for medlemmerne  
 
Bilag:  

 Oversigt – Masterplan: Hovedbestyrelsens indsatser, efter-
sendt 06.12.16  

 

 
Sekr. Chefen fremlagde en over-
sigt over de igangværende og 
fremtidige indsatser i regi af for-
eningen/sekretariatet. HB havde 
følgende kommentarer: 

 Vigtigt med fortsat fokus på 
vilkår for foreningens leder-
TR, der er pressede. 

 Hvordan kan vi begynde at 
tale om ’løn’ igen lokalt, for 
fx mellemledere. 

 Også kunne tale medlem-
mernes arbejdsvilkår. 

 Fortsat tæt kontakt lokalt via 
tværkommunale netværk. 

 Understøtte at medlem-
merne står sammen og ikke 
er overladt til at agere solo. 

 Der er igangsat guide og 
oplæg mht at understøtte 
lokale vilkårsforhandlinger. 

 Blive bedre til at fortælle de 
gode historier om, hvor det 
er lykkes at forbedre vilkår. 

 Indsatsområdet ’Folkesko-
len. Vores. Hele livet’ skal 
løbende have max prioritet. 

 
HB var enige om at arbejde vi-
dere på grundlag af den frem-
lagte masterplan.  
 

 
10. En moderne bestyrelse (14.00-14.30) 

Til drøftelse og beslutning  
 
Rammesætning:  

Hovedbestyrelsen har tidligere drøfte sagen. Med ud-
gangspunkt i tilrettet papir tages en ny drøftelse med 
henblik på at kunne træffe beslutning.  
 
Bilag:  

 Endeligt – Hovedbestyrelsen en moderne bestyrelse, efter-
sendt 06.12.16  

 

 
Næstformanden gennemgik et 
oplæg til beskrivelse af, hvordan 
HB fungerer/arbejder, der blev 
godkendt med en tilføjelse om 
HB arbejder målrettet/effektivt. 
 
Parametrene danner grundlag for 
en midtvejs- og slutevaluering af 
valgperioden 2016-18.  

 
11. Planlægning ift. næste HB-møde d. 11. januar (14.30-

14.45) 
Dagsordenspunkter:  

a. Økonomi: Nøgletal mv.  
b. Formandsmødet den 12. januar – de sidste detaljer  
c. Repræsentantskabsmøde d. 30. marts 2017.  

 
Ud over allerede nævnt: 
 

 Tværkommunale møder mv 

 Frikøb – vilkår for HB 

 OK’18 opstart 
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d. Folkeskolen, Vores. Hele livet – nyt fra Udvalget  
e. Aktuel politisk dagsorden.   
f. Fokus på kommunikation.  

 

 Brian B, Lars N og Lene B 
kvalificerer pr. tlf/mail forbe-
redelse af oplæg om for-
eningens kommunikation. 

 Forberedelse af partner-
skabsmøde: Folkeskolen. 
Vores. Hele livet 

 

 
12. Eventuelt  

 

 
Formanden opfordrede HB til at 
dele relevante oplevelser/aktivi-
teter løbende indbyrdes i stil med 
hans fredagsmail. 
 
Han takkede i øvrigt HB for godt 
samarbejde/sammenhold i 2016. 
 

 


