
 Skolelederforeningen afholder ordi-
nært repræsentantskabsmøde torsdag den 22. 
marts 2018 kl. 10.00 til kl. 16.00 på HUSET i Mid-
delfart. Dette indbefatter sandsynligvis en status 
på den aktuelle OK’18-situation. 

På repræsentantskabsmødet vil det blive drøf-
tet, hvad foreningen og medlemmerne står med  
af udfordringer, og ikke mindst besluttet, hvad  
der skal prioriteres og sættes i værk fremadrettet. 
Foreningens økonomi fremlagt, kontingentet, 
ydelser og midler til det lokale arbejde skal fast-
lægges. Indkomne forslag skal drøftes og besluttes.

Desuden vil der i år blive afholdt valg til for-
mand, næstformand og seks medlemmer af for-
eningens hovedbestyrelse samt valg til supplean-
ter m.m. Læs mere om det HER.

Valgoplæg og video
I forbindelse med valghandlingen bliver de kandi-
dater, der opstiller til formands-, næstformands- 
og/eller bestyrelsesvalget, præsenteret her i bladet 
og sideløbende i foreningens elektroniske medier 
med billede, navn, CV og et kortfattet valgoplæg.

Alle kandidater, der stiller op til formands-, næst-
formands- og/eller bestyrelsesvalget, er inden dead-

line blevet tilbudt at få bragt en kort valgvideo på 
2½-3 minutter. Valgvideoen kan uploades via QR 
kode og bringes på samme måde på foreningens 
hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier. 

Kandidaternes valgoplæg bringes i alfabetisk 
rækkefølge efter efternavn i det omfang, de er  
nået frem inden for redaktionens afslutning den  
2. marts. Valgoplæg, der er indkommet efter-
følgende, tages løbende med i den elektroniske 
udgave – find det hele på hjemmesiden.

Debatten om, hvor Skolelederforeningen skal 
hen, hvad der skal prioriteres og gøres for at sikre 
skoleledernes arbejdsvilkår – ja, folkeskolens frem-
tid - bliver løbende omtalt på foreningens medier 
og på vores Facebook- og Twitter-platforme. Så 
følg med og evt. kommentér!

Så er der valg
Valghandlingen finder som nævnt sted på det ordi-
nære repræsentantskabsmøde, og som følge af præ-
sentationer med valgoplæg og video i foreningens 
medier får kandidaterne ikke mulighed for at præ-
sentere sig mundtligt på mødet. 

Undtaget er kandidater til formands- og næstfor-
mandsposten, der på mødet har mulighed for at 
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komme med et kort oplæg på max 5 minutter. Her-
udover er der selvfølgelig mulighed for at tale med 
og spørge ind til kandidaterne i pauserne inden 
valghandlingen. 

Ifølge foreningens vedtægter § 8, stk. 6 og § 9 
skal der vælges: 

• 1 formand for tre år
• 1 næstformand for tre år
• 6 hovedbestyrelsesmedlemmer for to år
• 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for to år
• 2 revisorer for to år
• 1 revisorsuppleant for to år

I henhold til vedtægterne er alle erhvervsaktive 
medlemmer af Skolelederforeningen valgbare til 
formandskab/hovedbestyrelse. Og der kan opstil-
les kandidater både før repræsentantskabsmødet 
og på selve mødet helt frem til valghandlingen.

Repræsentantskabsmødet er i princippet åbent 
for alle medlemmer, dog således at kun HB og 
medlemmerne af repræsentantskabet har stemme-
ret og kan vælge blandt de opstillede kandidater. 

Michael Diepeveen er redaktør

 

CLAUS HJORTDAL

Formand for FTF’s Lederråd 2015-.
Formand Skolelederforeningen og LC-Lederforum 2014-.
Næstformand i Skolelederforeningen 2008-14.
Formand for Danmarks Skolelederforening i fusionsperioden 2007.
Danmarks Skolelederforening, lønrådgiver og
Amtskredsformand 1997-2007.
Skoleleder på tre forskellige skoler 1992-2007.
Lærer 1986-92.

Siden 2014 har jeg været formand – og genopstiller hermed 
til formandsposten – for Skolelederforeningen. 

I den periode har vi været gennem de største udfordringer  
i både folkeskolens og skoleledernes historie – og jeg har  
bestræbt mig på at være jeres stemme. En klar og tydelig  
røst med fokus på skolens virke, elevernes udvikling, jeres  
vilkår og de ansattes mulighed for at lykkes.

Jeg har sammen med bestyrelsen og konsulenterne arbejdet 
for at styrke foreningens position både centralt men også via 
indsatsen “tæt på” ude i kommunerne. Jeg har haft fokus på 
både min og foreningens kommunikation i perioden, så vores 
holdninger og meninger bliver hørt.

Vores mål skal fremadrettet være at arbejde for en så stærk  
en forening som muligt – og stærk i alle led. Vi skal fortsat 
styrke vores lokale formænd og bestyrelser, så de kan varetage 
opgaverne for jer på bedste vis. Vi skal sikre, at vores konsulent-
korps fortsat yder en hurtig og god service, hvis det brænder  
på. Vi rådgiver og bistår også i lønspørgsmål, analyser og for-
handlinger. 

Vi skal arbejde videre med kommunikationen særligt med  
blik for de sociale mediers gennemslagskraft. Og endelig skal  
vi fortsætte det gode samarbejde i formandskabet, med  
hovedbestyrelsen og med lokalforeningerne.

OK18-forhandlingerne viser med al tydelighed, at vi både er 
og skal være med i det overordnede fællesskab, når der for-
handles. Vores styrke er stor, men i forhandlingssituationer  
har vi brug for rigtig mange kræfter for at matche modparten. 
Derfor er vi placeret rigtigt i LC, hvor jeg repræsenterer lederne. 

Vi er pt. også det rigtige sted i FTF, hvor jeg repræsenterer 
27.000 offentlige ledere. Her vil jeg kæmpe for vores plads i  
den eventuelle nye fusion mellem LO og FTF.

I den kommende periode vil jeg fortsætte arbejdet med ud-
vikling af foreningen på de ovennævnte områder. Jeg vil fort - 
sat være den skarpe og tydelige stemme – også når vi skal til  
at evaluere reformen og udvikle folkeskolen fremover.

VALG TIL FORMAND

SE VALGVIDEO   



DORTE ANDREAS
Næstformand, Skolelederforeningen 2016-.
Formand/TR, Odense Skolelederforening 2013-16.
Bestyrelsesmedlem, Odense Skolelederforening 2003-13. 
Skoleleder, Tingkærskolen 2008-16.
Viceskoleinspektør, Højmeskolen 2003-08. 
Lærer, Højmeskolen 2001-03.
Formand for børnemiljøet HPS/Tingkær 2014-16.
Bestyrelsesmedlem Odense Katedralskole 2009-.
Master of Public Governance, SDU 2014. 
Diplom i ledelse, SDU 2007.

Skolelederforeningen er en dynamisk og vigtig organisation i 
den fag- og skolepolitiske verden, og der er stadig opgaver, som 
jeg fortsat gerne vil være med til arbejde for – og udvikle på. 

Derfor genopstiller jeg som næstformand. Jeg vil arbejde for 
at vi i Skolelederforeningen: 

• Er tæt på  lokalforeninger og medlemmer
• Arbejder for gode vilkår for skoleledelse 
• Har mod og mening i den skole- og fagpolitiske debat.
• Er resultatsøgende, samarbejder og er vedholdende

Vi har brug for en stærk skolelederforening. Vi skal kontinuerligt 
have fokus på skoleledernes vilkår.  Vores vilkårsundersøgelse 
viser det, og de mange samtaler jeg har haft med jer rundt om i 
landet bekræfter det. 

At være skoleleder er en kompleks og stor opgave, som kræ-
ver meget tid, og som leder bør man have mulighed for at op-
leve at ens ledelsesrum reelt giver mulighed for at agere og 
handle i forhold til at lede skolen. 

Vi skal have mere ledelseskapacitet og mere tid og rum til at 
håndtere og prioritere de mange opgaver.

Og økonomien skal selvfølgelig stå i forhold til de ambitioner 
der er for skolen. Vi er som skoleledere ambitiøse på elevernes 
vegne – det er politikerne også - derfor skal økonomien svare 
overens med den kvalitet vi ønsker i skolen for vores elever. Det 
skal vi i Skolelederforeningen medvirke til at insistere på. Natur-
ligvis på en professionel og ordentlig måde.  

Det er meget vigtigt, at vi har en bæredygtig sammenhængs-
kraft i foreningen med stærke lokale afdelinger, en stærk hoved-
bestyrelse og et stærk sekretariat. Jeg vil derfor fortsætte med 
at arbejde for en tæt kobling mellem de lokale afdelinger og den 
centrale skolelederforening. 

Og så vil jeg naturligvis fortsætte arbejdet for den danske fol-
keskole – folkeskolen er vores vigtigste samfundsinstitution, og 
det skal den blive ved med at være. Folkeskolen er vores hele li-
vet. 

Jeg vil gøre mit til, at vi i Skolelederforeningen er med til at 
præge den skolepolitiske debat, og at dannelse og uddannelse 
går hånd i hånd, når vi drøfter skolepolitik og der sættes retning 
for den danske folkeskole.

VALG TIL NÆSTFORMAND

DAN GERT CHRISTENSEN

Viceskoleleder Bogense Skole 0.- 9. kl. 2012-,
Skoleleder, Skovløkken 0.-6. kl. med daginstitution og landsbyordning 
1999-2012.
HB-medlem 2012-14, 2017-.
Kasserer Nordfyn 2014-.
Lokal fmd. Nordfyn 1999-2014.
Medlem af Skolelederforeningen 1999-.

Siden foråret 2017 har jeg igen deltaget som HB-medlem i Skole-
lederforeningen – en af de mest fremsynede interessenter om-
kring folkeskolen.

Som politikskabende og involverende aktør i alle skoleforhold 
har jeg i HB bidraget til at nuancere debatter og synsvinkler på 
de mangesidede vilkår for skoleledelserne. Samme udsyn har 
jeg mødt gennem arbejdet lokalt og regionalt. En åbenhed og en 
accept af den forskellighed, vi som forening skal rumme.

Vi vil gerne være skarpe og agere med kant, men balancen for 
at rumme alle er vigtigere. Ledelsesvilkårene udfordres gennem 
strukturændringer overalt i skoleverdenen. Selv på den enkelte 
skole opleves vilkår forskelligt.

Det stiller krav til vores forening om at vedkende os forskellig-
heden mellem vilkår og ledelsespositioner. Øverste- og mellem-
lederes opgaver, vilkår og indflydelse på egne arbejdsvilkår di-
stanceres indbyrdes. Jeg vil arbejde for, at forskelligheden 
anerkendes, så vi kan forblive en forening for alle ledere i folke-
skolen. 

Organisatorisk skal vi vise udsyn. Arbejdet i forhold til LC skal 
videreføres gennem styrkelse af samarbejdet med sammenlig-
nelige lederorganisationer.

Vi har en vigtig position, når skolepolitiske ændringer er i sta-
dig stigning. Her skal vi fastholde vores rolle som medskabende 
gennem dialog og som talerør for folkeskolen. Formandskabet 
tegner den daglige linje. Hovedbestyrelsen lægger den politiske 
dagsorden og vægtning.

Vores forening skal balancere mellem at være politikskabende 
og større fokus på den fagforeningspolitiske vinkel. Løn- og an-
sættelsesvilkårene er blevet yderligere aktualiseret med sti-
gende udskiftning i lederstillingerne, politisk usikkerhed om FS-
reformen, inklusionsdagsordenen mm. 

Når forandringens vinde blæser, skal vi være vedholdende på 
dialogen om mål og vilkår, så folkeskolen kan forblive alles hele 
livet. Vi skal både bygge læhegn og vindmøller. 

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

SE VALGVIDEO   SE VALGVIDEO   



PETER HANSEN 

Skoleleder på Skørping Skole i Rebild Kommune 2007-.
Skoleleder for skolerne i Suldrup, Kirketerp og Sønderup 2004-07.
Skoleleder på Suldrup Skole 1996-04.
Viceskoleleder på Bavnebakkeskolen i Støvring 1993-96.
Daghøjskoleleder på Støvring Højskole 1992-93.
Lærer på Sild, i Upernavik i Grønland og Bavnebakkeskolen i Støvring 
1983-92.
Læreruddannelse på Ribe Statsseminarium 1979-83.
Født i København 1958 og opvokset i Brøndbyvester.
Kommunerepræsentant i Danmarks Skolelederforening fra sidst i 
90’erne og frem til 2004.
Formand og leder-TR i Skolelederforeningens Rebild Afdeling 2010-18.
Formand i det nordjyske tværkommunale formandsnetværk 2012-18. 
Pr. 1. januar 2018 byrådsmedlem i Rebild Kommune for S. 

Gennem de seneste to år har jeg haft den store glæde af at 
være hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen. 

Det har været en spændende opgave, der i den grad har mo-
tiveret og engageret mig – og i et godt og konstruktivt samar-
bejde mellem formandskabet, hovedbestyrelsen og sekretaria-
tet er vi lykkedes med at sætte spor og retning for Skoleleder- 
  foreningen, så den i dag fortsat fremstår som en stærk, nær-
værende og synlig fagforening.

Denne indsats vil jeg gerne forfølge, så derfor genopstiller  
jeg til det kommende valg til hovedbestyrelsen.

En stærk, nærværende og synlig Skolelederforening var te-
maet i mit valgoplæg for to år siden, og det er vi er lykkedes 
med gennem tre målrettede indsatser.

Der er – og skal være – et dagligt fokus på at skabe de bedste 
arbejdsvilkår for skolelederne.

Med kampagnen “Folkeskolen. Vores. Hele livet” gør vi vores 
til at knække kurven for den stigende tendens til, at forældre 
fravælger folkeskolen. Det er vigtigt, at folkeskolen er det natur-
lige førstevalg, for vores fælles skole for alle er med til at sikre 
sammenhængskraften i det danske samfund. 

Og så er vi kommet tættere på. I et godt samarbejde mellem 
næstformand Dorte Andreas og hovedbestyrelsen deltager vi  
så vidt muligt i de tværkommunale netværksmøder, og det er 
der allerede kommet konkrete indsatser ud af i kommuner, hvor 
tendensen til at fravælge folkeskolen er særlig stor.

Med et genvalg af mig som hovedbestyrelsesmedlem får  
Skolelederforeningen et bestyrelsesmedlem, der med erfaring, 
viden og indsigt i det igangværende arbejde kan sikre kontinui-
tet og udvikling, så Skolelederforeningen fortsat kan være i of-
fensiven og præge fremtiden.

Jeg håber, du vil støtte mig den 22. marts – på forhånd tak!

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

LENE BURCHARDT JENSEN

Medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse 2014-.
Bestyrelsen i Aalborg Skolelederforening.
Skoleleder siden 2001 i tre forskellige nordjyske kommuner.
Nu skoleleder på Nøvling Skole i Aalborg.
Har oplevet: fælles skoleledelse, skolesammenlægninger,
skolerenoveringer, skolebyggeri, opstart af ny skole m.m.
Fokus på implementering af skolereform.

Jeg har valgt at genopstille til Skolelederforeningens hovedbe-
styrelse. 

Vi har en stærk fagforening, der bliver lyttet til. Det er Skole-
lederforeningen, der bliver kontaktet, når politikere og journali-
ster vil høre hvordan det står til med folkeskolen. 

Vi ved noget om: Klageinstans i forhold til mobning, skoleda-
gens længde, bevægelse i undervisningen, målstyret undervis-
ning, læseresultater og mere af samme slags.

Det er Skolelederforeningen, der tegner folkeskolen. Vi bliver 
lyttet til. Den styrke skal vi have til at gavne lokalt!

Hovedforeningen skal sætte politiske dagsordner lokalt i kom-
munerne. Der er mange områder, hvor vi kan bruge foreningens 
styrke: Der er brug for ordentlig tid til TR-opgaven. 

Ofte er den lokale formand/TR den første til at ønske den nye 
leder velkommen til kommunen. Vi oplever lokalformænd, der 
udfører et stort arbejde ift at lave lokale lønforhandlinger, være 
bisiddere og deltage i samarbejder med forvaltningen, hvor ti-
den slet ikke rækker.

Vice- og afdelingsledere udgør omkring 2/3 af vores forening. 
I flere kommuner oplever man sig dekoblet i forhold til forvalt-
ningsniveauet, samtidig med at ansvaret på egen skole vokser, 
bl.a. med øget personaleansvar og MUS-samtaler. Det betyder 
noget for arbejdsglæden. Det skal være et vigtigt fokuspunkt for 
vores forening.

I de sidste to år har Skolelederforeningen arbejdet for at styrke 
vores folkeskole gennem projektet ”Folkeskolen. Vores. Hele li-
vet”. I næste valgperiode skal vi fortsætte denne indsats.

Vi skal have synliggjort de forskellige vilkår, der er for at drive 
skole. En friskole får 75% af gennemsnitsprisen af en elev på 
landsplan. Dette betyder, at nogle folkeskoler får færre midler af 
kommunen til at drive skole for end naboskolen, der er en fri-
skole – det er ikke i orden. 

Folkeskolen skal have rimelige vilkår. Uro om skolestrukturer 
og skolelukninger er også med til at danne grobund for nye fri-
skoler.

En stemme på mig, vil være en stemme på en hovedbesty-
relse, der vil sætte politiske dagsordner lokalt.

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

SE VALGVIDEO   SE VALGVIDEO   



PETER NELLEMANN 

Medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse siden nov. 2013. 
Sidder i arbejdsgrupperne: Mediepolitisk udvalg og årsmødeudvalg. 
Skolelederforeningens repræsentant i EVA.
Formand for Skolelederforeningen i Randers Kommune fra 1998-2002 
og igen fra 2006 til april 2014.
Skoleleder på Østervangsskolen i Randers fra 2015.
Skoleleder på Søndermarkskolen i Randers fra 1995-2015.

Hver gang vi har lavet en vilkårsundersøgelse, får vi tilbagemel-
dinger der giver anledning til bekymring. Der er derfor i den 
kommende periode behov for at få kikket på den arbejdsbelast-
ningen, skoleledere er udsat for. 

Ligeledes skal vi arbejde på, at politikerne indser at, skole-
lederne dagligt levere en dedikeret indsats. Vi lykkes med rigtig 
meget, men presses af de mange dagsordner der sættes cen-
tralt og lokalt. Vi bliver nødt til at hæve stemmen, når det gæl-
der skoleledernes vilkår. 

Vi har nogle afdelingsledere, som jeg synes fortjener et særligt 
fokus. Mange steder, hvor man har lavet en ny skolestruktur, har 
man lagt store byrder over på afdelingslederne i sin iver for at 
spare på ledelse. Det er ikke godt nok! Vi skal skabe bedre vilkår 
for den gruppe af afdelingsledere!

Jeg er rigtig glad for det arbejde, vi satte i gang med at komme 
tættere på de lokale foreninger og tværkommunale formands-
netværk. Vi får i højere grad udvekslet tanker og gode ideer på 
tværs, som ruster til at kæmpe de lokale kampe, det kan være 
svære at tage. 

Jeg har på det seneste oplevet, at det faktisk er lykkedes at få 
bedre løn- og arbejdsvilkår forhandlet igennem, så vi har igang-
sat en god udvikling. En udvikling, jeg ønsker fortsætter de kom-
mende år. 

Vi gjorde noget helt rigtigt, da vi for snart to år siden beslut-
tede at tage ansvar for folkeskolen. Vi skal have stoppet foræl-
dres fravalg af folkeskolen. Folkeskolen er den vigtigste institu-
tion for at fastholde Danmark som et udviklingsorienteret, 
rummeligt og demokratisk samfund.  

Jeg vil gerne stå i spidsen for at få talt det fantastiske arbejde 
og de gode resultater der hver dag leveres i den danske folke-
skole op. Jeg føler mig overbevist om, at indsatsen ”Folkeskolen 
vores hele livet” kan knække kurven, og få folkeskolen til at være 
endnu flere forældres naturlige førstevalg, når deres børn skal i 
skole. 

Ønsker I en dedikeret og troværdig indsats i hovedbestyrelsen, 
så stem på mig!  

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

LARS AABERG
Skoleleder på Skolen på Strandboulevarden 2013-.
Skoleleder på Sortedamskolen 2007-13.
Souschef på Sortedamskolen 2006-07.
Viceinspektør på Islev Skole 2005-06.
Lærer på Islev Skole 2001-05.
Læreruddannet fra Zahles Seminarium og Odense Seminarium 2000.
Diplom i ledelse 2006.
Master i Public Governance: Enkelte moduler 2014.

I de seneste to år har jeg siddet i Skolelederforeningens hoved-
bestyrelse. Jeg har arbejdet for at varetage vores fælles interes-
ser – både som en traditionel fagforening, men også som en  
offensiv fagforening, der går forrest og kæmper for de mange. 

Hvis du er til fornyelse, energi, nysgerrighed, gode kommuni-
kative evner og strategisk overblik, så er det mig. Jeg tror på her 
og nu og det fremadrettede og bryder mig ikke om udsagnet 
”Det var så godt engang”. 

Jeg holder af mit job som skoleleder og at skabe gode arbejds-
fællesskaber, dygtige elever, tilfredse forældre og glade medar-
bejdere. Jeg kan lide at gå forrest og sætte retning, og jeg tager 
gerne kampen med dem, der forsøger at ændre vores arbejds-
plads til det værre. Jeg er optimistisk i min tilgang til opgaven, 
og jeg ser muligheder frem for begrænsninger. 

Men jeg er også opmærksom på de forandringer, der sker med 
jobbet som øverste leder, souschef og afdelingsleder. Opgave-
mængden stiger. Det samme gør kompleksiteten, og mange 
skoleledelser er pressede i deres hverdag. 

Skoleledelsernes arbejdsmiljø ligger mig på sinde, og jeg vil 
kæmpe for, at vi får ordentlige forhold til at bedrive vores vigtige 
arbejde. Som skoleledere skal vi være åbne omkring det, vi er 
dygtige til, men vi skal også blive bedre til at formidle, hvad vi  
er mindre dygtige til, så vi ikke drukner i opgaver. 

Jeg tror på fællesskaber, og jeg tror på, at vi som skoleledere 
skal være rollemodeller og gå forrest for et af de vigtigste fæl-
lesskaber i Danmark – den danske folkeskole.

Derfor har jeg i bestyrelsen været aktiv i arbejdet med vores 
fælles projekt ’Folkeskolen. Vores. Hele livet.’ Et projekt, som er 
sparket godt i gang, men som kræver tid og pleje, hvis det skal 
helt i mål, så vi sammen kan få knækket kurven og få de danske 
forældre til i stigende grad igen at vælge folkeskolen aktivt til.

Hvis du stemmer på mig til hovedbestyrelsen, vil du få: 
 
• En positiv og fremadrettet tilgang til skoleledelsernes 
 muligheder frem for begrænsninger 
• En ærlig fighter med et bredt fagligt og socialt netværk
• En skoleleder, der ikke er bange for at tage kampen op 

Jeg bruger gerne noget af mit store overskud og engagement  
på at tale skoleledernes sag og fremtidens skole.

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

SE VALGVIDEO   SE VALGVIDEO   

Det bliver 
bragt i den 
elektroniske 
valgavis på 

hjemmesiden og 

i nyhedsbrevet
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OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLELEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALE MEDIER!
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