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Referat 2. marts 2018 

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
 

 
Tid 

 
9.45 – 15.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.15-13.15 frokost)  

 
Sted    

 
Snaregade 10A - 1205 København K.  

 
Deltagere 

 
Fra Hovedbestyrelsen:  
Claus Hjortdal, Lars Aaberg, Lene Burchardt, Peter Nellemann og Dorte Andreas 
(mødeleder). 
 
Fra sekretariatet:  
Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent) 
 
Under pkt. 5 deltager Carsten Ancker. 
Under pkt. 8 deltager Peter Cort. 
 

Bemærk  
Afbud Brian Brodersen, Dan Gert Christensen og Peter Hansen. 

 
DAGSORDEN  

 
REFERAT 

DAGSORDEN OG OPLÆG  

Tidsramme fra kl. 9.45 -10.00 
 

1. Godkendelse af hovedbestyrelsens 
dagsorden samt dagens sang 
Til godkendelse.   

 

 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste hoved-

bestyrelsesmøde og referat fra dagens 
HB-møde 
Til godkendelse.  
Referat fra dagens møde godkendes pr. 
skrift, idet der er valg til HB og dermed et 
nyt HB i april. Med andre ord input til da-
gens mødereferat bedes indkommet se-
nest den. 16. marts 2018, såfremt der ikke 
er bemærkninger betragtes referatet som 
godkendt. 
 
Bilag:  
- Referat fra den 7. februar 2018 

 

 
Godkendt. 
 
Bemærk – da det er sidste HB-møde i denne 
valgrunde - at eventuelle indsigelser til dagens 
mødereferat indsendes inden for 14 dage. 

 
3. Foreningens økonomi  

Til drøftelse og beslutning 
Under punktet forholder hovedbestyrelsen 
sig til aktuelle økonomiske nøgletal samt 
status ift. Snaregade.  
 
Bilag:  

 
Sekr. chefen fremlagde de økonomiske nøgle-
tal primo marts 2018, der overordnet ser posi-
tive ud. Økonomien er stabil. Der har på det 
seneste været en pæn medlemstilgang, antal-
let af restanter er faldet til et minimum. Salget 
af Snaregade er ved at være endeligt på plads. 
Stor tilslutning til kursus for nye skoleledere. 
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 Økonomiske nøgletal ift. primo 
marts 2018, omdelt. 
 
 

HB tog orienteringen til efterretning.  

TEMA  

Tidsramme – Fra kl. 10.00 -14.30  (frokostpause fra kl. 12.30-13.30)  

 
4. FVHL - nyt fra udvalget (10.00-10.30)  

Til orientering og kvalificering 
 
Rammesætning:  

Under punktet vil udvalget i HB orientere 
om seneste nyt ift. FVHL med henblik på 
at hovedbestyrelsen kan kvalificere arbej-
det.  
 
Følgende emner vil blive belyst:  
 

 Arbejdsgruppe og styregruppe - partnerne 

 Understøttelse lokalt, Brug folkeskolen, kom-
munikations-kursus for ledelser og task-force  

 Folkemødet 2018 
 

 
Næstformanden orienterede om det fortsatte 
arbejde, herunder fra seneste møder i arbejds- 
og styregruppe. Hovedfokus i 2018 er at få 
flere lokale FVHL-aktiviteter op at stå – hvilket 
alle parter bakker fuldt op om.  
 
Der udarbejdes et materialehæfte til at under-
støtte det lokale FVHL-arbejde konkret på sko-
lerne, men også mht. fx kontakt til politikere. 
 
Næstformanden og deltagere fra sekretariatet 
har været ude som FVHL-taskforce til konkrete 
initiativer i foreløbigt tre kommuner og flere er 
på vej. En kommunikations/markedsførings-
kursus for skoler/ledere søges etableret med 
ekstern fondsstøtte.  
 
På folkemødet ’18 er der fokus på debatter og 
aktiviteter er på folkeskolens fremtid med for-
skellige vinkler. En arbejdstitel er: Hvad hvis 
folkeskolen ikke fandtes? Der er også forslag 
om at gennemføre en voxpop via en video-box, 
hvor deltagerne kan udtale sig om folkeskolen. 
Klip kan evt. genbruges ved andre lejligheder.  
 

 
5. Opfølgning på værdi-temadagen (10.30-

11.30)  
Til drøftelse og beslutning 

 
Rammesætning:  

Mandag den 29. januar 2018 blev der af-
holdt værdi-temadag for hovebestyrelsen 
og sekretariatet med henblik på at få for-
muleret foreningens værdiggrundlag. Efter-
følgende er værdidagen blevet evalueret i 
både HB og i sekretariat samt en arbejds-
gruppe har arbejdet med fokus på næste 
skridt i processen.  
 
Under punktet vil arbejdsgruppen frem-
lægge forslag til videre proces. Hovedbe-
styrelsen drøfter og kvalificerer sagen.  
 
Under punktet deltager Carsten Ancker. 
 
Bilag: Værdier i foreningen, eftersendt 
 

 
Sekr. chefen gennemgik bilaget med opsam-
ling af formål, proces og resultat fra værdi-te-
madagen, udarbejdet af den nedsatte arbejds-
gruppe. Gruppen har afgivet anbefalinger til og 
en tidsplan for det videre arbejde med værdier. 
Herunder at bringe dette i spil i de forskellige 
organisatoriske og politiske fora i foreningen. 
 
Drøftelse i og kommentarer fra HB: 
 

 Ros til arbejdet. Det kunne indgå i et kom-
mende årsmøde fx i 2019. Vigtigt at vær-
dier får liv, hvilket også fremgår af oplæg. 

 Også ros, men i ordvalgene kan stadig 
virke som, at der er lidt ’os’ og ’dem’ i for-
holdet mellem sekretariat, HB/politikere. 

 Det bør også fremadrettet være en pro-
ces, der fokuserer på det fælles, og at vi 
har en fælles forening – ikke modsat. 

 Kan være behov for flere fælles, faglige 
arrangementer mellem sekretariat/HB.  

 Vi bør måske trykprøve over for eksterne 
samarbejdspartner, hvad tænker de, når 
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vi siger: Skolelederforeningen? Og hvad 
kunne vi godt ønske os, de tænker. 

 Drøftelse af, hvor faste de kerneværdier, 
vi har/når frem til skal være, hvor høj en 
grad af binding skal de have. Og hvilke 
handlinger skal de følges op ad. 

 Nogle kommentarer til tidsplanen, der kan 
være lidt snæver, fx vedr. drøftelserne af 
værdiarbejdet i tværkommunale netværk. 

 
Med de nævnte kommentarer var opbakning 
fra HB til oplægget og til det videre arbejde. 
 

 
6. Aktuel politisk drøftelse (11.30-12.00)  

Til drøftelse, perspektivering og beslutning 
 
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:  

 
- Skoleledelsens vilkår, status ift. kom-

munikation mv. på baggrund af sidste 
HB-møde samt forslag om at invitere 
de kritiske venner til dialog om emnet, 
møder med BKF og KL.  

- Andre aktuelle emner 
 

 
Formanden orienterede om regeringens nye 
ghetto-udspil, der lægger op til ’at straffe’ ele-
ver og forældre samt kommuner og bl.a. sko-
ler, der ikke performer efter nye centrale mål-
sætninger. Det sker bl.a. ved økonomisk regu-
lering, men i yderste konsekvens trues med, at 
staten overtager driften på udvalgte skoler 
 
Alt det står i modsætning til, at skolerne nor-
malt søger at finde løsninger ved at samar-
bejde og udvise tillid. Formanden har derfor i 
flere medier udtalt sig negativt om udspillet.  
 
Foreningen søger at få kommunikeret hoved-
konklusionerne i vilkårsundersøgelsen – der vi-
ser at presset er stort, der er for megen styring, 
for lidt tid og resurser. Der har været bragt et 
indlæg i Danske Kommuner, og andre medier 
forsøges. Det er dog vanskeligt for skoleledere 
at stå på mål solo for problemerne i medierne. 
Der arbejdes også via kritiske venner at præ-
sentere positive forslag til løsninger. 
 
Næstformanden orienterede om, at foreningen 
vedr. vilkårsundersøgelsen er ved at tage re-
sultaterne op med de dårligst placerede kom-
muner. Næstformanden deltager i øvrigt medio 
marts i Göteborg i et nordisk skoleledermøde 
om ledervilkår.   
 

 
7. Forberedelse: Det ordinære repræsen-

tantskabsmøde  
(12.00-12.30) [Frokost fra 12.30-13.30] 
Til drøftelse  

 
Rammesætning:  

Endelig dagsorden er udsendt d. 22. fe-
bruar 2018 til det ordinære repræsentant-
skabsmøde.  
 
Formålet med dagsordenspunktet er at HB 
kan forberede sig til mødet, drøfte valg 
mv.  

 
Sekr. chefen orienterede om, at endelig dags-
orden er udsendt m/ bilag og beretning, herun-
der info om at afholdelsen er flyttet til nyt sted. 
 
Valgoplæg og video er udarbejdet og kommu-
nikeret på alle foreningens medieplatforme. 
Status er, at der pt. er en mindre kandidat til 
HB-valget end, der er pladser. HB ønsker at 
der skal være øget interesse om valget til HB 
og formandskab, og foreningen vil intensivere 
kommunikationen - på bl.a. FB. Formen for 
valgvideoer skal gentænkes fremadrettet, så fx 
der stilles x antal spørgsmål til kandidaterne.  
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Hovedbestyrelsen bedes vurdere hvilke 
forhold og emner, som er særligt vigtige at 
få betonet i den mundtlige beretning.  
 

 
Formandens mundtlige beretning vil have fo-
kus på OK’18, vilkår, FVHL mv. Nogle flere in-
put hertil blev vendt. 
 

 
8. OK-18 (13.30-14.00)  

Til drøftelse og beslutning 
 
Rammesætning:  

Der pågår aktuelt forhandlinger om over-
enskomst 2018.  
Under punktet orienteres om status ift. 
OK18 herefter drøftes sagen.  
 
Under punktet deltager Peter Cort.    
 

 
Formanden gennemgik hovedknasterne i OK-
forhandlingerne, som det ikke lykkedes at få 
høvlet væk: Mest af alt de manglende gene-
relle lønstigninger, men også udfasning af be-
talt pause og lærernes arbejdstidsaftale. 
 
Der er nu fra arbejdstagersiden, herunder SKL, 
udsendt konfliktvarsel for 10-15 % af medlem-
merne i udvalgte kommuner, plus hvad der kan 
være af berørte medlemmer i stat og regioner. 
Alle bliver inviteret til møder med foreningen, 
som står for koordineringen af lederes evt. 
strejke. Udbetaling af konfliktstøtte til de be-
rørte sker via Særlig Fond. Der bliver desuden 
opkrævet særligt konfliktkontingent.  
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 

 
9. Fusion FTF og LO (14.00-14.30)  

Til drøftelse og beslutning 
 
Rammesætning:  

Der pågår aktuelt en proces med tanke om 
at FTF og LO skal fusionere. Spørgsmålet 
er, hvilken holdning Skolelederforeningen 
har til dette.  
Claus Hjortdal indleder punkter, hvorefter 
hovedbestyrelsen drøfter sagen og træffer 
beslutning.  
 

 
Formanden orienterede om, at fusionen mel-
lem FTF og LO er lagt på skinner med plan om 
at det sker 13. april. Der er kræfter, der trækker 
både for og imod. Der kan være nogle rationali-
seringsgevinster og øget styrke ved en fusion. 
Der kan være ca. 40.000 ledere i et fusioneret 
forbund, mod de ca. 28.000 pt. i FTF. Og ud fra 
en strategisk vurdering vurderes det pt. mest 
for Skolelederforeningen at stemme ja. 
 
HB godkendte beslutningen. 

NYT UDEFRA OG FORBEREDELSE  

Tidsramme fra ca. kl. 14.30-15.00 

 
10. Nyt udefra – politikskabelse 

- Medlemsmøder / opfølgning APV 
- Workshop om styring i den offentlige 

sektor 
- Andre input 

 

 
Uddybende: 

 Vilkårsundersøgelsen har været på dags-
ordenen på adskillige kommuner– det bli-
ver taget godt imod. Flere er på vej. 

 Workshop: Prof Lotte Bøgh fra DK og 
svensk pendant afdækkede forskelle i til-
gang til ledelse, hvor man i Sverige fx er 
mindre personfikseret og tillidsbaseret. 

 Aalborg har afholdt en fin kommunal kon-
ference om tillidsreformen – det er dog lidt 
frustrerende, når der bliver sagt ét og gjort 
noget andet. 

 Initiativ mod skolevægring af Børns vilkår/ 
Egmont. Flere bød ind med erfaringer på 
området – foreningen kan muligvis finde 
en repræsentant.  
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11. Planlægning ift. næste HB-møde d. 12. 

april 2018 / OBS nyvalgt  
 
Foreløbige dagsordenspunkter:  

- Godkendelse af dagsorden for mødet 

- Nyvalgt hovedbestyrelse, præsentation 
med fokus på mål og ønsker for valgperio-
den 

- Konstituering af hovedbestyrelsen, forslag 
til forretningsorden  

- Foreningens økonomi, økonomiske nøgle-
tal mv.  

- Præsentation og dialog med hver enhed i 
sekretariatet – opgaver, rollefordeling mv.  

- Status og perspektiv i HB-arbejdet med fo-
kus på ”En moderne hovedbestyrelse”, og 
masterplan fra hidtidig bestyrelse.  

- Ramme og forventninger til kommende 
strategiseminar d. 17-18. maj 

- Aktuel politisk drøftelse  
 

Emner fra hidtidig HB ift. kommende møder: 

- Pensionister i foreningen  

- International  

- Dannelsesopgaven 

- Skoler som deltager i præmiepuljen  

- Netværk 

- 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 (Direk-
tør i Skoleforvaltningen i København) og/el-
ler Steen Hildebrandt.   

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

 

 
Herudover: 

 FVHL-forberedelse, folkemødet. 

 
12. Eventuelt  

 

 
Tak for godt samarbejde i de forløbne to år! 

 


