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Referat 10. januar 2018 

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
 

 
Tid 

 
9.45 – 14.30: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.00-13.00 frokost)  
Rundvisning og nytårskur frem til kl. 16.00.  

 
Sted    

 
Skolen på Strandboulevarden, Strandboulevarden 47, 2100 København Ø 

 
Deltagere 

 
Fra Hovedbestyrelsen:  
Dan Gert Christensen, Lars Aaberg, Lene Burchardt, Peter Hansen, Peter Nellemann 
og Dorte Andreas (mødeleder). 
 
Fra sekretariatet:  
Katrine Thomsen (referent) 
 
Under punkt 10 deltager Jannick Stærmose Mortensen. 
Under punkt 11 er alle med relevans ift. emnet fra sekretariatet inviteret til at deltage. 
 

Bemærk Som en del af HB-mødet vil der være rundvisning på skolen samt nytårskur for ho-
vedbestyrelse og sekretariat.  
 

Afbud Claus Hjortdal, Brian Brodersen og fra sekretariatet Michael Diepeveen.   

 
DAGSORDEN  

 
REFERAT 

DAGSORDEN OG OPLÆG  

Tidsramme fra kl. 9.45 -10.30 
 

1. Godkendelse af hovedbestyrelsens 
dagsorden  
Til godkendelse.   

 
Næstformand Dorte Andreas bød velkommen 
til mødet, med en hilsen fra Claus Hjortdal, 
som desværre ikke kunne deltage i mødet.  
 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  

 
2. Godkendelse af referat fra sidste hoved-

bestyrelsesmøde 
Til godkendelse.  
Bilag:  
- Referat fra den 7. december 2017 

 
Referat fra sidste HB-møde d.7. december 
2017 blev godkendt uden bemærkninger.  

 
3. Sekretariatet  

Til orientering  
Kort orientering om MUS i 2017, fokus i 
2018 herunder persondataforordning, loka-
ler, kontorfællesskab mv.  

 
Katrine Thomsen, sekretariatschef, orienterede 
om MUS i sekretariatet ift. 2017, herunder om 
sekretariatets tanker om værdier. Endvidere 
kort orientering om særlige tiltag i 2018, bl.a. 
om lokaler, persondataforordning og kontorfæl-
lesskab.  
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterret-
ning og tilkendegav positiv holdning til status 
med MUS osv. i sekretariatet.  

 
4. Ramme ift. værdi-temadagen den 29. ja-

nuar 2018 
Til orientering og drøftelse  

 
Hovedbestyrelsen drøftede oplæg til værdi-da-
gen og havde følgende bemærkninger.  
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Bilag:  
- Program 

- Ønske om mere tid og dermed at dagen 
begynder kl. 9.00 

- Forventning om at frokost er en reel pause.  
- Ønske om at der er særligt fokus på nogle 

værdier som er særlige for Skolelederfor-
eningen  

- Ønske om at værdierne knytter sig til poli-
tikskabelse  

- HB tog til efterretning, at der ca. ugen før 
temadagen vil blive udsendt en øvelse til 
forberedelse /til refleksion.  

 

 
5. Økonomiske forhold  

Til orientering og beslutning 
Det indstilles, at HB drøfter div. forhold om 
foreningens økonomi og træffer beslutning. 
Følgende forhold vil blive behandlet:  
- Status ift. årsmøde 2017 i Aalborg 
- Status ift. årsregnskabet 2017 
- Status ift. salg af ejendom i Snaregade 
- Forslag til budget 2019 
- Tilbud/ramme ift årsmøde 2019  
Bilag:  
- Bilag 2019 
- Økonomiske nøgletal for januar 2018,  

 
Katrine Thomsen orienterede om foreningens 
økonomiske forhold med udgangspunkt i dags-
ordenspunktets bilag.  
 
Hovedbestyrelsen tog aktuelle nøgletal til efter-
retning og støttede beslutningen om, at Årsmø-
det 2019 afholdes i Bella Centret.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte forslag til budget 
2019.  

 
6. Nyt udefra – politikskabelse 

- Skolebesøg 
- Ledelseskommissionen 
- Andet  

 
Dorte Andreas orienterede om skolebesøg før 
jul i Odense om vurdering for læring.  
 
Dorte Andreas orienterede endvidere om, at 
Ledelseskommissionen har udsat deres udmel-
dinger ift. deres arbejde til foråret grundet over-
enskomstforhandlingerne.  
Udsættelsen kan være en ulempe ift. at få 
tænkt Ledelseskommissionens anbefalinger 
med i planlægningen af arbejdet/med i over-
enskomstforhandlingerne.  
Hovedbestyrelsen havde nogle opmærksom-
heder ift. ledelseskommissionens nuværende 
anbefalinger med særligt fokus på om ledelse 
som faglig ledelse set i forhold til generalistle-
delse, samt om skoleledelse i en politisk orga-
nisation.  
Det blev besluttet, at emnet tages på dagsor-
denen til et kommende HB-møde, så der kan 
tages en dybere drøftelse.  
Hovedbestyrelsen ser frem til at få en samlet 
udmelding fra ledelseskommissionen.  
 
Orientering fra Katrine Thomsen om besøg fra 
DUS i sekretariatet, herunder om de sager der 
er - og har været om psykologhjælp til skolele-
dere.  
HB forholdt sig til orienteringen og tydelig-
gjorde vigtigheden ift. ledelses arbejdsmiljø / et 
emne som HB vil drøfte senere.  
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7. Planlægning ift. næste HB-møde d. 7. fe-

bruar 2017  
 
Dagsordenspunkter:  

- Godkendelse af dagsorden for mødet 
- Referat fra den 7. dec. 2017 
- Foreningens økonomi, nøgletal, årsrap-

port mv 
- Opfølgning og evaluering af møder den 

11. januar 2018 
- Opfølgning ift. værdi-temadagen d. 29. 

januar 
- Ordinært repræsentantskabsmøde d. 

22. marts 2018  
- Fælles mål, besøg af Helle Bjerg og 

Nanna Lohman samt Søren Teglskov 
(kl. 13.45-14.45) 

- Pensionister i foreningen  
 
Kommende møder: 

- International  
- Dannelsesopgaven 
- Skoler som deltager i præmiepuljen  
- Netværk 

 

 
HB forholdt sig til nuværende forslag til kom-
mende HB-møde.  
HB traf beslutning om nuværende forslag til 
dagsordenspunkter samt at der endvidere skal 
være plads til en politisk drøftelse af vilkårsun-
dersøgelsen.  
Sekretariatet udarbejder et notat, som kan un-
derstøtte HB-drøftelsen om ledelsesvilkår.  
 
HB besluttede, at der på et af de kommende 
HB-mødet skal drøftes følgende emner:  
 

- Skolelederen i en politisk organisation (le-
delse, embedsmand, autonomi, fælles-
skab, skolefokus kontra kommunefokus, 
faglig ledelse kontrakt generalist ledelse) 
evt. med deltagelse af Thomas Molin (Mo-
derniseringsstyrelsen), Tobias Stax (Di-
rektør i Skoleforvaltningen i København) 
og/eller Steen Hildebrandt.  

- Arbejdsmiljø for skoleledelser – og under-
støttelse af det.  

 

TEMA  

Tidsramme – Fra kl. 10.30 -15.30  (frokostpause fra kl. 12.00-13.00)  

 
8. Forberedelse: Det ordinære repræsen-

tantskabsmøde d. 22. marts 2018 
(10.30-11.00)  
Til drøftelse og beslutning 

 
Rammesætning:  

På baggrund af sidste HB-møde er forelø-
big dagsorden udarbejdet, se vedhæftet.  
Det indstilles at HB drøfter den foreløbige 
dagsorden og træffer beslutning herom, så 
den kan udsendes rettidigt.   
 
Bilag:  
- Foreløbig dagsorden til ordinært repræ-

sentantskabsmøde den 22. marts 2018, 

 
Katrine Thomsen orienterede om rammen for 
udsendelse og indhold i henhold til foreningens 
vedtægter vedr. den foreløbige dagsorden til 
ordinært repræsentantskabsmøde.  
 
HB drøftede nuværende udkast, som blev be-
sluttet dog med ændring af en enkel enkelt ret-
telse (dato).  
 
Forventeligt udsendes foreløbig dagsorden til 
foreningens repræsentanter den primo uge 3.  
 
Sammen med udsendelsen informeres om 
valgproces samt er der på det ordinære repræ-
sentantskabsmøde ikke afsættes tid til præsen-
tation af kandidater.  
 

 
9. Aktuel politisk drøftelse (11.00-12.00) 

[Frokost 12.00-13.00] 
Til drøftelse, refleksion og perspektivering  

 
Rammesætning:  

For at styrke den fælles politiske retning i 
foreningen tages en drøftelse ift. den aktu-
elle politiske dagsorden med særlig fokus 
på følgende forhold:  

 
Dorte Andreas indledte punktet med fokus på 
folkeskolereformen.  

- Paragraf 16B bliver benyttet i stort om-
fang. Det skal vi som forening forholde os 
til – også set i forhold til indholdsdelen.  

- Nye elementer om f.eks. teknologi er ble-
vet italesat af ministeren, også et forhold, 
som får betydning.  

 
HB drøftede forhold om folkeskolereformen og 
have følgende opmærksomheder:  
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- Året 2018 – hvad ser vi i krystalkuglen, 
herunder forhold om folkeskolerefor-
men  

- Møde med Lars Peter Nielsen, Andreas 
Bering og Lars Nyborg om samarbejde 
og netværk  

- OK18 
- Statsministerens nytårstale 

- Væsentlig at ændre retorik fra den lange 
skoledag til den varierede skoledag. Sam-
tidig med en bevidsthed om, at det er en 
vanskelig dagsorden, da mange bruge or-
det ”den lange skoledag”.  

- Forsat fokus på at skabe en mere varieret 
skoledag.  

- Forsat fokus på, at implementeringen af 
folkeskolereformen kræver tid.  

- Fortsætte kommunikationen om den gode 
folkeskole, hvor vi taler om indhold.  

 
Emner fra statsministerens nytårstale vil for-
mentlig komme til at fylde i 2018, hvilket vi som 
Skolelederforeningen skal være opmærk-
somme på.  
 
Overenskomstforhandlingerne vil have betyd-
ning for 2018. Skolelederforeningen skal fast-
holde retorik om, at der skal komme en aftale 
mellem KL og DLF – samt arbejde for gode vil-
kår for skoleledelsen.  
 
Dorte Andreas sluttede dagsordenspunktet 
med at orientere om et møde, som blev afholdt 
inden jul 2017 med Lars Peter Nielsen, An-
dreas Bering og Lars Nyborg. Mødet handlede 
om skoleledelse, samarbejde og netværk.  
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterret-
ning og besluttede, at formandskabet kan gå 
videre med idé om netværk for at starte de før-
ste prøvehandlinger.  
 

 
10. Nyt ift. Årsmøde 2018 (13.00-13.30)  

Til drøftelse,  
 
Rammesætning:  

Arbejdsgruppen ift. årsmøde 2018 har 
netop holdt møde og vil informere om 
ramme, tema mv. Endvidere har sekretari-
atet været på besøg på OCC og fået se lo-
kaler mv.  
 
Arbejdsgruppe og sekretariat vil orientere 
om nyt ift. årsmødet, hvorefter HB drøfter 
og kvalificerer.  
 
Jannick Stærmose Mortensen deltager un-
der punktet.  
 

 
Jannick Stærmose Mortensen orienterede om 
seneste arbejdsgruppemøde om Årsmøde 
2018, hvor temaet er besluttet at skulle om-
handle ny it og digitalisering samt ledelsesper-
spektiv om hurtige forandringer.  
 
Arbejdstitlen pt. er ”Skoleledelse i raketfart” 
med undertitlen ”Skoleledelse i den 21årh”.  
Bruttoliste af oplægsholdere er pt. på ca. 30, 
hovedsageligt har disse oplægsholdere fokus 
på det digitale, fremtidstendenser osv.  
Forslag til kvindelige oplægsholdere blev efter-
lyst.  
 
Rammen ift. tid/pauser, som blev brugt i 2017, 
er udgangspunktet for planlægningen af 2018.  
 
Ift. standområdet er der pt. nogle tanker om, at 
øremærke noget af området til særlige stande 
med nytænkende teknologi, innovation mv.  
 
Dorte Andreas supplerede arbejdsgruppens ar-
bejde med nuværende tanker om den politiske 
debat, som skal have en fornyende form set ift. 
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2017. Gerne en politisk debat som bryder med 
den konventionelle tanke om en debat.  
 
Ift. festen er der nogle tanker om temaet ”galla-
fest”.  
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen om Års-
møde 2018 til efterretning, med beslutning om 
at arbejdsgruppen arbejder videre ud fra nuvæ-
rende tanker og setop.  

 
11. Opmærksomheder ift. mødet i morgen 

den 11. januar (13.30-14.30): 
a) Gennemgang af dagens program  
b) 1. behandling af undersøgelse om 

inklusion  
c) 2. behandling af vilkårsundersøgel-

sen  
Til kvalificering og beslutning 

 
Rammesætning:  

Indledningsvis vil program/PowerPoint for 
formandsmødet den 11. januar blive vist 
og drøftet. Forhold som bl.a. økonomien i 
folkeskolen vil blive drøftet.  
 
Herefter vil Nils Vilsbøl og Søren Teglskov 
orientere om undersøgelse om inklusion. 
HB vil på den baggrund drøfte sagen.  
 
Afsluttende vil Jannick Stærmose Morten-
sen og Nils Vilsbøl informere nærmere om 
vilkårsundersøgelsen. HB drøfter sagen 
på den baggrund.  
 
Alle i sekretariatet med relevans for emnet 
er inviteret til at deltage under punktet.  
 
Bilag:  
- Rapport om inklusions-undersøgelsen,  
- Uddybende rapport om vilkårsundersø-

gelsen 
 

 
Nils Vilsbøl gennemgik PowerPoint, som skal 
bruges til formandsmødet (11. januar) med 
særlig fokus på folkeskolens økonomi og om 
inklusion.  
 
Ift. undersøgelse om inklusion er det bemær-
kelsesværdigt at mange svarer neutralt.  
 
Jannick Stærmose Mortensen redegjorde for 
vilkårsundersøgelsen og henviste til bilagene 
herom.  
Endvidere gjorde Jannick Stærmose Morten-
sen opmærksomhed på, at der vil blive sendt 
lokalrapporter ud.  
 
Hovedbestyresen tog orienteringen til efterret-
ning og drøftede de mange informationer. Der 
var enighed om, at vilkårsundersøgelsen godt 
kan og bør bruges som et redskab i forskellige 
sammenhænge fx ift. det kommende overens-
komst arbejde.  
 
Endvidere vil HB drøfte strategi og politisk linje 
nærmere if.t vilkårsundersøgelsen fremadret-
tet. Sekretariatet udarbejder et notat ift. kom-
mende HB-møde med forslag til politiske bud-
skaber.  
Ligeledes vil HB på et kommende møde drøfte 
den politiske linje ift. inklusion nærmere.  
 
 
 
 

 
12. Eventuelt  

 

 
Intet til referat.  

 
 

 
13. Rundvisning på skolen efterfulgt af nytårskur (14.30-16.00): 

 
 

 
  


