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Referat 4. april 2017  
Hovedbestyrelsens ordinære møde  

 
 
  
 

 
Tid 

 
9.45 – 16.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost)  
 

 
Sted    

 
Snaregade 10A - 1205 København K.  
 

 
Deltagere 

 
Fra Hovedbestyrelsen:  
Claus Hjortdal, Brian Brodersen, Dan Gert Christensen, Lars Aaberg, Lene Burchardt, 
Peter Hansen, Peter Nellemann og Dorte Andreas (mødeleder). 
 
Fra sekretariatet:  
Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent) 
 
Under punkt 7 deltager Jannick Stærmose Mortensen 
Under punkt 8 og 9 deltager Peter Cort.  
Under punktet 11 deltager Nils Vilsbøl  
 

 
Bemærk 

 
Mødetidspunkt er justeret, så mødet begynder kl. 9.45 
Dan Gert Christensen har første møde i HB i denne valgperiode.  
 

 
Afbud 

 
 

 
DAGSORDEN  

 
REFERAT 

DAGSORDEN OG OPLÆG  

Tidsramme fra kl. 9.45 -10.30 
 

1. Godkendelse af hovedbestyrelsens 
dagsorden  
Til godkendelse.   
 

 
Godkendt m/ bemærkning om af pkt. 9 tænkes 
behandlet på flere møder. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste ho-

vedbestyrelsesmøde 
Til godkendelse.  
Bilag:  
- Referat fra den 9. marts 2017 

 

 
Godkendt m/ bemærkning om præcisering af 
foreningens indsats ifm. pkt. 5 om ungdomsud-
dannelse samt pkt. 9, hvor fokus ikke er natur-
ligvidenskabelig læring, men dannelse. 

 
3. Velkommen  

Til godkendelse.  
Velkommen til Dan Christensen i HB. Af-
klaring vedr. fordeling ift. de tværkommu-
nale netværk samt evt. andre forhold.   
 
- Dan Christensen ansvarlig for det 

tværkommunale netværk Fyn  

 
Dan Christensen blev budt velkommen med 
præsentationsrunde samt fik overdraget tvær-
kommunalt netværk Fyn.  
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4. Sekretariatet  

Til orientering 
 
Nyt fra Sekretariatet med fokus på:  
- Netop afholdt kursus for nye skolele-

dere 
- Afsked med Dorrit Bamberger 31. 

marts 
- Planlægning af TR-kursus 3-4. maj  
 

 
Sekr.chefen orienterede om: 
 

 Succesfuld afholdelse af kursus for nye sko-
leledere med 34 deltagere. 

 Personaleforhold i sekretariatet. 

 Næste TR-kursus er rammesat med datoer. 

 
5. Medlemstal 

Til orientering 
 
Som aftalt på sidste HB-møde, vil øko-
nomi-notat først blive fremlagt på næste 
HB-møde i maj måned.  
 
Medlemstal for april samt status vedr. re-
stancer fremvises på mødet.  

 

 
Sekr.chefen orienterede om: 
 

 Medlemstallet er efter et par måneder med 
svag fremgang gået lidt tilbage igen.  

 Der arbejdes fortsat med (de få) restanter. 
 
 
 

 
6. Plan for de regionale dialogmøder  

Til beslutning 
 
Som HB tidligere har drøftet afholdes regi-
onale dialogmøder efter sommerferien. 
Forslag om, at alle møder starter kl. 15.00. 
 
Hermed forslag til dato:  
 
- Mandag d. 4. september: Aalborg 
- Tirsdag d. 5. september: Silkeborg 
- Onsdag d. 6. september: Hillerød  
- Mandag d. 11. september: Middel-
fart/Fredericia/Odense 
- Tirsdag d. 12. september: Næstved/Ring-
sted 
- Torsdag d. 14. september: København  
 

 
Næstformanden orienterede om: 
 

 Dialogmøderne er rammesat med tid og 
sted som 2-times møder. 

 Fokus på, at møderne indeholder dialog 
med og involvering af de fremmødte. 

 
Supplerende kommentarer fra HB: 
 

 Tænk deltagernes fysiske placering ind, så 
tværgående dialog også understøttes. 

 Vigtigt med højaktuelle emner. 

 OK’18 skal prioriteres.  

 FVHL-indsatsen, herunder få input/dialog 
om det lokale/regionale samarbejde. 

 Fremadrettet opmærksomhed på geografisk 
placering af møderne. 

 Sikre færre afbud i sidste øjeblik; vi kan fx 
holde gryden i kog med ’teasere’ o. lign. 

 
HB godkendte rammesætningen af dialogmø-
derne 2017 med de nævnte bemærkninger. 
 

 
7. Årsmødet 2017  

Til orientering 
 
Rammesætning:  

Udvalget for Årsmøde 2017 har haft møde 
og vil orientere om status ift. planlægnin-
gen af Årsmødet.  
 

 
Konsulent Jannick S. Mortensen orienterede på 
udvalgets vegne om planlægning af årsmødet 
og gennemgik det næsten færdige program. 
 
HB drøftede indhold, økonomi, oplægsholdere, 
mulige alternativer mv.  
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Under punktet deltager Jannick Stærmose 
Mortensen 

Sekr. chefen orienterede om, at foreningen er 
ved at lande kontrakt på afholdelse af årsmøde 
2018, ligeledes i Aalborg.  
  

 

TEMA  

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

 
8. Udkast til kravspecifikation til OK’18 

(10.30 - 11.00)  
Til drøftelse og beslutning  

 
Rammesætning:  

Et oplæg til kravspecifikation til OK’18 bli-
ver præsenteret på mødet.  
 
Under punktet deltager Peter Cort 
 
 

 
Formanden orienterede fra de første OK-møder 
med KL og Moderniseringsstyrelsen samt erfa-
ringer fra de private overenskomstaftaler med 
6-7 % ramme over de kommende 3 år samt an-
dre forbedringer. På det offentlige område sø-
ger lønmodtagerorganisationerne at skabe alli-
ancer, mens arbejdstagerne, ikke mindst på 
LC-området, fortsat lægger pres på. 
 
Oplæg til OK’18-kravspecifikation tages på næ-
ste møde – oplæg fremsendes inden. 
 

 
9. Skoleledelse – styring, dekobling, pipe-

line mv. (11.00-11.45) 
Til drøftelse  

 
Rammesætning:  

Der tages en drøftelse af vilkår for skolele-
delsen med særligt blik på mellemledere / 
daglige ledere, afdelingsledere, viceskole-
lederne, læringsledere, pædagogiske le-
dere osv.  
 
Under punktet gives en kort orientering af 
OK15-mellemlederprojekt.  
 
Under punktet deltager Peter Cort 

 
Forhandlingschef Peter Cort orienterede om 
OK’15-projekt om mellemledere, hvor der arbej-
des på at få fælles fokus sammen med KL. Et 
kommissorium er på vej.  
 
Fra drøftelsen: 
 

 Leadership Pipeline i for kontant form sæt-
ter mellemlederne ud på sidelinjen og kan 
føre til et slags systemnedbrud. 

 Der er også fordele ved en vis struktur, hvor 
ikke alle gør og har ansvar for det samme. 
Og har tillid til hinanden i de positioner. 

 Inddragelse, dialog er nøgleord, gode kultu-
rer og etablering af gode relationer er afgø-
rende for oplevelsen af gode vilkår. 

 Udvikling og trivsel må ikke blive hinandens 
modsætninger. Vi skal passe på at få prædi-
kat af ikke at ville kaste os ’ind i kampen’… 

 Chefniveauets vilkår bør også medtænkes, 
når der skal arbejdes med leder- og mellem-
lederniveauenes vilkår. 

 Vigtigt med fortsat fokus på mellemlederne 
og deres vilkår, bør tages særskilt op på di-
alogmøderne, evt. tilbyde netværk.  

 
Punktet tages op igen på næste møde. 
 

 
10. Aktuel politisk drøftelse (11.45 – 12.30) 

FROKOST fra 12.30-13.15 

Til drøftelse, refleksion og perspektivering  
 
Rammesætning:  

 
Orientering vedrørende: 
 

 Den varierede og motiverende skoledag, 
hvor der er flere arbejdsgrupper i gang med 
varierende deltagelse af folkeskolens parter. 
SKL søger at få alle til at medvirke.  
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For at styrke den fælles politiske retning i 
foreningen tages en drøftelse ift. den aktu-
elle politiske dagsorden med særlig fokus 
på følgende forhold:  

 Samarbejdet om den varierede og motive-
rende skoledag 

 Besøg på Christiansborg   

 Pædagoger i skolen 
 

 Formandskabet har gennemfør møderække 
med partiernes uddannelsespol ordførere. 

 Et godt KL-initieret samarbejde med BUPL 
om pædagoger i skolen med 3 velbesøgte 
konferencer, hvor formanden holdt oplæg. 

 
11. Folkeskolen. Vores. Hele livet (13.15-

14.00) 
Til drøftelse og beslutning 

 
Rammesætning:  

Udvalget har arbejdet videre ift. planlæg-
ning af konkrete indsatser samt ift. strate-
gien for den fælles indsats i styregruppen.  
 
På mødet kvalificerer hovedbestyrelsen 
indsatsen.  
 
Fokus vil være:  
- Afgangstaler  
- Folkemødet på Bornholm  
- Strategi  
- Økonomi 
 
Under punktet deltager Nils Vilsbøl  
 

 
Næstformanden og sekr. lederen orienterede 
om arbejdet: 
 

 Der har været holdt udvalgsmøde med fo-
kus på projekter vedr. elevers afgangstaler, 
folkemødet med deltagelse i debatter, egne 
forløb, videoer mv.  

 Vi kan (gen)bruge videoer i sammenklippet 
form på årsmødet. 

 Forberedelse af styregruppemøde 20. april 
med fokus på økonomi, fælles kommisso-
rium, ledelse af styregruppen, møderække 
og igangsættelse af konkrete aktiviteter. 

 Også positiv kontakt til A. P. Møller. 

 Flere ’gode historier’ er i omløb. Jo mere, 
der bliver talt om indsatsen på formands-
møde, i tværkommunale netværk desto 
mere ser det ud som ideen spreder sig. 

 

 
12. Opfølgning på repræsentantskabsmø-

det (14.00-14.45) 
Til drøftelse og beslutning 

 
Rammesætning:  

Der har været afholdt repræsentantskabs-
møde den 30. marts i Odense.  
Under punktet vil der være særlig op-
mærksomhed på tilsagn, som der skal føl-
ges op på. Ligesom der er fokus på:  
 

 Refleksion af stemningen på repræsentant-
skabsmødet samt oplevelse af, hvad repræ-
sentanterne var optaget af.  

 
På baggrund af mødet følges endvidere 
op vedr.  

 Mundtlig beretning 

 Godkendelse af regnskab  

 Indkomne forslag – vedr. kontingent for pensi-
onister 

 Budget  
o Ydelser til HB 
o Midler til lokale foreninger 
o Kontingent  

 Suppleringsvalg  

 
Næstformanden lagde op til drøftelse i HB: 
 

 Fin afveksling i fremlæggelsen af beretning 
ved formandskabet. God debat / stemning. 

 Der var generelt opbakning til linjen. 

 Delte meninger om fejringen af 110/10-års 
jubilæet. Alt i alt OK, lidt tilbageskuende. 

 Regnskab, budget, ydelser, kontingent mv. 
gik igennem uden store sværdslag.  

 Vilkår for HB var på samme vis, hvor man 
måske kunne savne lidt debat. Men emnet 
bliver taget op igen, jf. pkt.13.  
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 Festligholdelsen  
 

 
13. Hovedbestyrelse – antal, valgperiode 

m.m. (14.45 -15.30)   
Til drøftelse  

 
Rammesætning:  

Der tages en åben drøftelse af hovebesty-
relsens arbejde, arbejdsform, valgperiode 
mv. – for at kvalificere debatten og afklare 
om der seneres skal ske en indstilling til 
repræsentantskabet.  
 

 
Næstformanden lagde op til drøftelse i HB, der 
afstedkom følgende indspark: 
 

 Mulighed for at ændre valgperioden fra 2 til 
fx 3 år for at øge kontinuiteten i arbejdet. 

 Eller 4-årig periode med valg hver 2. år. 

 Form, antal møder og afvikling. 

 Valgbarhed samt valgmetode er også mu-
lige temaer. Struktur og organisering ditto. 

 Afklaring af vilkår for HB-arbejde, frikøb mv.  
 
HB vil tager emnet op igen og besluttede – med 
tanke på eventuelle vedtægtsændringer – at 
ændre formandsmødet primo november til et 
ekstraordinært repr. møde. 
 

 

NYT UDEFRA OG FORBEREDELSE  

Tidsramme fra ca. kl. 15.30-16.00 

 
- Nyt udefra – politikskabelse 

 
- Input fra generalforsamlinger samt fra 

tværkommunale formandsnetværks-
møder  

- KL topmøde 
- Frie Skolers Ledere  
- Aktionsplan mod mobning 
- Specialskolelederne  
- Skoleforskningskonference i DLF – d. 

d. 22. - 23. maj på Hotel Storebælt i 
Nyborg en konference, der har til for-
mål at formidle relevant skoleforskning  

-  

 
Der blev orienteret om: 
 

 Ledelseskapacitet/normering og økonomi 
ligger højt på de lokale dagsordner. 

 Skolen og reformen var meget i fokus på 
KL-topmødet, lobby-snak med statsministe-
ren om de 500 mio. kr. til skoleudvikling og 
med flere ministre, den ledende opposition, 
embedsmænd i stat og KL. 

 Frie Skolers Ledere og lærere ikke enige 
om forhandlingsstrategi. 

 Alle skolens parter deltager i samarbejdet 
mod mobning, og aktionsplanerne skal kon-
kretiseres på skolerne. 

 Møde med specialskolelederne, 

 DLF-konference om skoleforskning, som 
SKL har været med ind over. Næstforman-
den og Lene Burchardt deltager. 

 
Herudover orientering om: 

 Formanden deltager i skoledebat på Nørre 
Nissum VIA. 

 Møde i FTF om regeringens ledelseskom-
mission. SKL får plads i følgegruppe. 

 Regeringens nye oplæg til moderniserings-
reform af den offentlige sektor. 

 

 
- Planlægning ift. næste HB-møde d. 

11. maj 2017 
 

Dagsordenspunkter:  

 
Herudover: 
 

 OK’18 oplæg til kravopstilling. 

 HB’s vilkår – fortsat drøftelse. 
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- Godkendelse af dagsorden for mødet / 
godkendelse af referat 

- Økonomi, nøgletal mv.  
- Aktuel politisk dagsorden  
- Folkeskolen. Vores. Hele Livet – styre-

gruppen 
- Hvad ligger der i begrebet ’kant’. Eks-

ternt oplæg ved Lars Nyborg. 
-  

 
Kommende møder: 

- De faglige klubber 
- Pensionister i foreningen  
- Indskolingsledere /netværk 
 

 Skoleledelse – styring, dekobling, pipeline 
mv – fortsat drøftelse.  

 Folkeskoleideal i DLF-regi. 

 Lars Nyborg har givet tilsagn om oplæg, flyt-
tes muligvis til juni-mødet. 

 

 
14. Eventuelt  

 

 
Intet hertil. 
 

 


