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Referat 15. august 2018  

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
16. aug. 2018   

 

 
Tid 

 
9.45 – 16.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde   

 
Sted    

 
Snaregade 10A - 1205 København K.  

 
Deltagere 

 
Fra hovedbestyrelsen:  
Claus Hjortdal, Lars Aaberg, Peter Hansen, Torben Møller Nielsen og Dorte Andreas 
(mødeleder). 
 
Fra sekretariatet:  
Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent) 
 
Under punkt 11 deltager Nils Vilsbøl/Jannick S. Mortensen.  
Under punkt 12 deltager repræsentanter fra gruppen af aktive pensionister samt Søren 
Teglskov/sekretariatet.  
Under punkt 13 deltager Henning Rasmussen, Formand for Landsforeningen af 10. 
klasseskoler i Danmark samt Søren Teglskov/sekretariatet.  
Under punkt 16 deltager Nils Vilsbøl.  

 
Bemærk 

  
Lars Aaberg deltog fra kl. 11.00.  

Afbud Dan Gert Christensen, Lene Burchardt og Peter Nellemann. 
 

DAGSORDEN  

 

REFERAT 
KORT OG KONKRET 

Tidsramme fra kl. 9.45 -10.20 – i Risteriet  
1. Godkendelse af hovedbestyrelsens dagsorden 
Til godkendelse.   

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste 
hovedbestyrelsesmøde 

Til godkendelse.  
Bilag:  

• Referat fra den 20. juni 2018 

Godkendt. 

3. Skolestart stemning mv.  
Til orientering og kort drøftelse  
Orientering om skolebesøg, presse, lokale historier, 
stemningen mv.  

Foreningens indsats i forbindelse med skolestart 
blev gennemgået – den omfatter bl.a.: 

• Inspirationsmateriale til lokalforeninger. 

• Indlæg i diverse større medier. 

• Skolestartsbesøg ved formandskabet. 

• Mange lokale mediehistorier, bl.a. fra HB’s 
egne skoler. 

 
Alt er videreformidlet på foreningens medier og 
sociale medieplatforme, og generelt har der været 
en positiv mediedækning af børnenes skolestart. 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV44aYyPjbAhVCUlAKHdWfAg4QjRx6BAgBEAU&url=http://cheapkids.dk/gode-rad/gode-rad-born/huskeliste-til-skolestart/&psig=AOvVaw1CbQi8PeomcsYxkwrE0ukR&ust=1530350845114110
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Samtidig har skolestart dog givet plads til negative 
historier om bl.a. mobiltelefoner, vikardækning og 
stress samt stigning af elever i fri/privatskoler. 

4. Rammesætning formandsmødet d. 31. okt.  
Til drøftelse og beslutning  
Dato og sted for næste formandsmøde er besluttet 
endvidere har der været forskellige input til indhold. 
For at kunne planlægge og indkalde til mødet, indstilles 
at HB tage en drøftelse og træffer beslutning om 
emnerne for mødet – væsentligt at HB forholder sig til 
om forslag til emner er relevante for TR/lokalformand 
– om de vil opleve at få noget med hjem: 
Forslag til emner er:  

- Foreningens værdier  
- FVHL ift. Et stærkt lokalsamfund – En 

stærk lokal folkeskole! 
- Kort opmærksomhed: 

Opfølgningsundersøgelse ift. vilkår  
- Kort opmærksomhed/spørgeskema: 

Fokus på lokalformændene 
vilkår/honorar mv.  

- Kort info: Info og nyt ift. lokal-
regnskaber.   

Næstformanden gennemgik de foreslåede emner, 
som HB godkendte med en bemærkning om, at:  

• Det er vigtigt at medinddrage de lokale TR / 
formænd i udarbejdelsen af fælles opgave-, 
ansvars- og politikpapirer. 

• Dermed ikke blot præsentere færdige oplæg, 
jf. fx denne dagsordens pkt. 11, 12 og 15. 

 
Ellers er der grønt lys til at arbejde videre med 
planlægning af formandsmødet før årsmødet. 
 
I øvrigt fremadrettet: 

• Forslag om formandsmøde 10. januar i Kbh. 
med bl.a. emne: Substantiel ledelse – ledelse i 
konkurrencestaten 

• Forslag om ordinært repræsentantskabsmøde 
2019 den 21. marts i Jylland 
 

Forslag til mødekalender for HB/forening for forår 
2019 doodles og tages på næste møde. 

5. Ændringsforslag ift. dato for HB-møde i november  
Det indstilles at HB træffer beslutning om 
ændringsforslag  
Dan Gert Christensen kan ikke deltage i HB-mødet den 
7. november, da han er indkaldt til kursus. Han 
foreslår, at HB-mødet flyttes til den 14. november. HB 
bedes tage beslutning om forslaget.  

Forslaget drøftet, men det er desværre ikke muligt 
at flytte mødet 7. november – så det fastholdes. 
 
Fremadrettet mødekalender udsendes, jf. pkt. 4. 

6. Repræsentation og oplæg 
Det indstilles, at HB træffer beslutning ift. 
repræsentation og oplæg 

 
6A: Skole og Forældre har inviteret til jury-møde om 
DM i Skoleudvikling. Mødet afholdes i Kvægtorvsgade 
1, København fra 12-16 enten d. 29 okt., d. 30. okt. 
eller d. 31. okt. Der ønskes en repræsentant fra 
Skolelederforeningen.  

 
6B: Realdania forespørger om, et HB-medlem kan 
deltage i ekspertpanel i forbindelse med Realdanias 
kampagne ”Skolernes indeklima”. I løbet af efteråret 
2017 lancerede Realdania en kampagne om ”Skolerne 
indeklima” https://realdania.dk/projekter/skolernes-
indeklima. For at skabe fokus på skolernes indeklima i 
kommunerne, inviterer vi i løbet af sensommeren 2018 
landets kommuner til at udvikle strategiske 
indeklimaplaner. Planerne skal gerne have et 
balanceret fokus på økonomi, energi, skolens brug, 
space management og indeklimatiltag. I forbindelse 

HB drøftede mulige emner for repræsentationer: 

• Jury DM i Skoleudvikling: Dagene er pressede i 
forvejen pga. formands/årsmøde. Lars Aaberg 
kan 29. okt., sekretariatet undersøger. 

• Ekspertpanel Realdania kampagne ’Skolernes 
indeklima’. Her kan HB, lokalformand el. lign. 
være repr., men der er behov for konkrete 
datoer, sekretariatet undersøger.  

• Konference Kolding kommune– oplæg om 
skolelederrollen. Peter Hansen har mulighed og 
undersøger/aftaler nærmere.  

 
  

https://realdania.dk/projekter/skolernes-indeklima
https://realdania.dk/projekter/skolernes-indeklima
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med kommunernes udvikling af de strategiske 
indeklimaplaner, vil vi gerne have et eksternt 
ekspertpanel til at vurdere planerne på tværs af 
kommunegrænser. Det er tanken, at dette panel både 
skal indeholde repræsentanter fra folkeskolen, 
kommunerne samt rådgiverne. Den primære 
mødeaktivitet vil ligge i 2019, og det vil nok dreje sig 
om 3-5 mødedage. Som udgangspunkt vil møderne 
ligge i Kbh. Arbejdet vil blive honoreret, og Realdania 
betaler for fly/tog. 

 
6C: Max Agger fra Kolding kommune har henvendt sig 
til foreningen og vil høre om et HB medlem vil holde 
oplæg på Munkebjerg konference gerne d. 31. januar 
om eftermiddagen fx om skolelederrollen ind i 
foreningen (Ny Start, FVHL, ledelsesvilkår mv.). Der vil 
være ca. 150-165 deltagere/skoleledere fra Kolding, 
Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens. 

7. Samarbejde i Nordjylland: UCN, lærerkreds og 
lederforening 

Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning 
og drøfter perspektivet ift. det nordjyske samarbejde 
Peter Hansen vil kort orientere om samarbejdet som 
vedrører kompetenceudvikling af de 5 pejlemærker ift. 
Fælles Mål. 
På baggrund af orienteringen giver HB input. Efter 
behov tages emnet på et kommende HB-møde.  

Peter Hansen præsenterede TLLP (Teach Learning 
and Leadership Program), der på basis af bl.a. gode 
erfaringer fra Ontario/Canada tænkes realiseret i 
DK med fokus på pejlemærker ift. Fælles Mål. 
 
Interessant er bl.a., at projektet lægger op til at 
gennemføres i et partnerskab med de vigtigste 
aktører, som det sker i Folkeskolen. Vores. Hele 
livet – og at SKL derfor kunne være partner. 
 
HB drøftede projektet, som vurderes fagligt og 
strategisk relevant, men det er nødvendigt også at 
få afklaret på hvilket niveau – lokalt, regionalt, 
centralt – repræsentationen skal ske på. 
 
Peter Hansen undersøger dette, hvorefter eventuel 
deltagelse i projektet vurderes i HB. 

8. Økonomiske forhold  
Det indstilles at HB tager notatet til efterretning. 
Punktet drøftes kun, såfremt HB har input/spørgsmål 
til bilaget.  
Medlemstal samt andre væsentlige økonomiske 
nøgletal.  
Bilag:  

• Økonomiske nøgletal  

• Månedsrapport ultimo juni 2018 

 
Sekr. chefen gennemgik hovedpunkterne i seneste 
status for foreningens økonomi – jf. vedlagte notat. 
Overordnet set har foreningen en god økonomi og 
et fortsat fint medlemstal, trods en lille reduktion. 
 
HB tog orienteringen til efterretning.  
 
 

 
POLITIKSKABELSE OG TEMA  
Tidsramme – Fra kl. 10.20 -14.00 (frokostpause fra kl. 12.30-13.15) – i Galleriet   

9. Masterplan (10.20-11.00) 
Til drøftelse og godkendelse  
Rammesætning:  

Sekr. chefen fremlagde opdateret masterplan, der 
har til formål at give overblik over og præcisering af 
aktiviteter i sekretariat/politisk ledelse samt støtte 
fælles retning og mulighed for evaluering.  
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På baggrund af visionsseminar og møde i såvel HB og 
sekretariat er input blevet indskrevet i udkast til 
masterplan for 2018 og fremadrettet.  
Det indstilles, at HB forholder sig til udkast til 
masterplan, således at masterplanen på baggrund af 
HB’s input kan blive godkendt.   
Bilag:  

• Udkast til masterplan.   

 
Kommentarer fra HB: 

• Vi skal sikre os flow, dynamik, opfølgning og 
handling ved, at indsatser løbende kommer til 
behandling på HB-møderne.  

• Vi bør altid være opmærksom på, at centrale 
aktiviteter mødes med forskellige rammer 
lokalt - og skal kunne tilpasses hertil. 
 

HB drøftede, om masterplanen skal kunne være 
offentlig tilgængelig – men det besluttedes, at den 
har status af internt arbejdspapir/redskab.  
 
HB tog masterplanen til efterretning med de 
nævnte bemærkninger og godkendte, at der 
arbejdes videre på det grundlag. 

10. Folketingsvalg (11.00-11.30) 
Til drøftelse og beslutning  
Rammesætning:  
Peter Hansen og Claus Hjortdal indleder punktet, 
hvorefter HB drøfter foreningens strategi og politiske 
holdninger ift. folketingsvalg.  

 
Følgende forhold vil indgå i drøftelsen:  

- Nuværende styringsparadigmer  
- Folkeskolens økonomi og 

rammebetingelser – herunder politik 
om kompetencedækning 

- Et stærkt lokalsamfund – En stærk lokal 
folkeskole.  

- De gode historier  

Punktet flyttet til behandling under pkt. 14. 

11. Naturfaglig strategi, it og teknologi (11.30-12.00)  
Til drøftelse og konkretisering.  
Rammesætning:  
Claus Hjortdal indleder punktet, hvorefter HB drøfter 
foreningens strategi og politiske holdninger ift. 
naturfag, it og teknologi.   

 
Følgende forhold vil indgå i drøftelsen:  

- Politikpapir om digitalisering som 
offentliggøres op til Årsmødet (på 
baggrund af undersøgelse om 
skoleledelsens udfordringer …) 

- Sorømødet  
- Naturfaglig strategi- se via link: 

file:///C:/Users/Kath/AppData/Local/M
icrosoft/Windows/INetCache/IE/TRYD
W909/180313-National-
naturvidenskabsstrategi-web.pdf 

Under punktet deltager Nils Vilsbøl/Jannick S. 
Mortensen.  

Formanden redegjorde for baggrunden for, at SKL 
vil markere sig politisk-strategisk på området: 

• Den digitale udvikling går stærkt og påvirker alt 
fra skolen, uddannelse, dannelse, etik, elever til 
medarbejdere og ledelse. 

• Foreningen bliver oftere og oftere spurgt om 
vores holdninger til og løsningsforslag vedr. 
problemstillinger i den forbindelse. 

• Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, 
fælles mål, UVM forsøgsprogram for IoT mv. 
lægger også op til opfølgning på alle niveauer. 

• Årsmødet har det som tema, hvor foreningen 
sætter fokus på emnet, ligesom vi prioriterer 
det i vores kommunikation. 
 

Oplæg til et politikpapir – en digitaliseringspolitik 
for foreningen - blev uddelt på mødet. Formålet er 
at få skabt et klarere fælles grundlag på området. 
 
HB gav disse foreløbige tilbagemeldinger: 

file:///C:/Users/Kath/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TRYDW909/180313-National-naturvidenskabsstrategi-web.pdf
file:///C:/Users/Kath/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TRYDW909/180313-National-naturvidenskabsstrategi-web.pdf
file:///C:/Users/Kath/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TRYDW909/180313-National-naturvidenskabsstrategi-web.pdf
file:///C:/Users/Kath/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TRYDW909/180313-National-naturvidenskabsstrategi-web.pdf
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• Særdeles godt og nyttigt med politikgrundlag 
ved repræsentationer, udtalelser mv. 

• Formål og målgruppe med politikpapir må dog 
afklares mere præcist. 

• Gerne mere konkret med forslag til handlinger, 
fx med fokus på, hvor indkøb og investeringer i 
it/digitalisering giver bedst afkast?  

• Hvordan bruges udviklingen fornuftigt og etisk 
rigtigst i skolesammenhæng? 

 
Politikoplægget mailes til yderligere kommentering 
i HB med svarfrist en uge fra dato via mail/tlf. til 
Nils Vilsbøl eller Jannick Stærmose. Oplægget tages 
på dagsordenen igen på næste HB-møde 
 
Formanden orienterede desuden om, at foreningen 
pt. undersøger et partnerskab med IT Branchen og 
Aarhus kommune ’Internet of things’ med henblik 
på at afprøve it/digitaliserings-forløb i folkeskolen. 
 
HB gav en principiel tilslutning til, at SKL går videre 
med dette projekt, og at foreningen efter nærmere 
vurdering kan støtte projektet finansielt. 

12. Aktive pensionister (12.00-12.30) FROKOST FRA KL 
12.30- 

1. A13.  
Rammesætning: 
Forhold om pensionister i foreningen drøftes.  

 
Under punktet er der besøg fra repræsentanter fra 
gruppen af aktive pensionister. Endvidere deltager 
Søren Teglskov/sekretariatet.  

Næstformanden introducerede arbejde og rammer 
for foreningens pensionistmedlemmer med henblik 
på at afklare og præcisere dette. 
 
Seks initiativtagere har startet ’Aktive pensionister’ 
en landsdækkende pensionistgruppe i SKL. Der er 
lavet en folder om arbejdet og kommunikeret i 
SKLs blad og elektroniske medier. Der er desuden 
arrangeret cafémøde på sidste årsmøde, og vil 
blive det igen på årsmøde 2018. 
 
Fra initiativgruppen var Birgitte Sonsbye og Ole 
Stavngaard inviteret til HB-mødet. De fortalte om 
stor interesse for initiativet, men skal interessen 
fastholdes, skal der mere til: 

• Der er behov for en klarere organisering og 
struktur i foreningen for at sikre grundlaget for 
at give pensionister et godt tilbud.  

• Der er ikke tale om en politisk platform, men 
en mere formel struktur kan give synlighed og 
mulighed for at få lokalforeningerne i tale. 

• Målet er bl.a. at få identificeret interesserede 
medlemmer tæt på pension, skabt kontakt på 
lokalt plan – ja gøre tilbuddet mere kendt. 

 
HB gav deres anerkendelse af initiativet og pegede 
bl.a. på, at dette også kunne være relevant at få 
bragt op på formandsmødet.  
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HB besluttede at tage en principiel drøftelse af 
organisering af pensionister i SKL med stillingtagen 
til rammer, eventuelt valg, støtte fra foreningen 
mv. og vender tilbage med et oplæg. 

13. 10. Klasse, brobygning mv. (13.15-14.00)  
Rammesætning:  
På baggrund af sidste HB-møde drøftes forhold og 
politik ift. 10. klasse, brobygning, erhvervsskoler mv.  

 
Under punktet deltager Henning Rasmussen, formand 
for Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark samt 
Søren Teglskov/Sekretariatet.  

 

Formandskabet indledte og suppleredes af Henning 
Rasmussen, der gennemgik problematikken vedr.  
10. kl., aktuelt folketingspolitiske forslag om øget 
erhvervsretning/overgang til erhvervsuddannelse 
og den organisatoriske placering af de tilbud. 
 
Målet om at få flere unge i erhvervsuddannelserne 
anerkendes, men foreningen mener ikke, det løses 
ved snævert fokuseres på 10. kl., men snarere ved 
at integrere praksisfaglighed generelt i skolen. 
 
Tværtimod har 10 kl. i forvejen netop en meget høj 
succes i at få unge til at vælge erhvervsuddannelse, 
og i øvrigt ligger mange 10. kl. skoler allerede i 
campus på / tæt ved erhvervsskolerne. 
 
Piller man specifikt ved 10. kl. tilbuddet, risikerer 
man at miste den ekspertise, viden etc., der er 
samlet over mange år – også for unge i årgangen, 
der vil i htx / gymnasier / HF. Og de unge har også 
her en reel, fri valgmulighed.  
 
HB har på sidste møde behandlet spørgsmålet, og 
foreningens politik er, at 10. kl. skal bevares som et 
selvstændigt skoletilbud i folkeskolen. 
 
HB besluttede, at foreningen aktivt arbejder for at 
sikre 10. kl.’s position i sin kommunikation og på 
møder med relevante politikere og i alliance med 
de vigtige parter omkring folkeskolen.  

14. Aktuelle politiske dagsordener (14.00-14.30)  
Rammesætning:  
Under punktet drøftes aktuelle politiske dagsordner. 
På mødet vil der især sættes fokus på følgende emner:  

 
- Ny start, KL og DLF 
- Ledelseskommissionen  
- Folketingsvalget 
- Møde med ministeren  

 

Formanden gennemgik følgende punkter:  

• Ny start: Med OK’18 og lærerkommissionen er 
der kommet ro i relationerne og en forsoning 
med et positivt lokalt debatklima…  

• Ledelseskommissionen – der er intet nyt, siden 
fremlæggelsen af anbefalinger før ferien.  

• FV 2018/19: Et oplæg om foreningens strategi 
op til valget blev uddelt og drøftet. Foreningen 
vil bl.a. arbejde: 
- For at forbedre rammer, sikring af fælles 

vilkår, økonomi – og mod forringelser, 
hovsaløsninger. 

- På at målgrupper oplever foreningen 
arbejde for, at vi gøre det bedre for 
eleverne og lykkes med opgaven. 
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- I offentlig debat koge holdninger ned til 
Maggi-terninger, gøre det konkret, så de 
fleste vil sige: Ja, det er (nok) rigtigt. 

- Men også i lobby-arbejdet være klar med 
tal, fakta, nuancerede og mere detaljeret 
argumentation. 

- OBS: HB godkendte, at behovet for 
ekstern hjælp, professionel bistand 
undersøges. 

• Formanden orienterede om planlagt møde 
med ministeren 17. aug. Emner: vikardækning, 
mere ledelse > < mindre styring, 10. kl. m.m.  

15. Lokalformænd – lokale bestyrelser (14.30-15.00)  
Rammesætning:  
Foreningens lokalformænd og lokale bestyrelser er 
afgørende for, at vi har en attraktiv og god forening. 
For at kvalificere og understøtte samarbejdet drøftes 
div. forhold ift. lokalformænd og lokale bestyrelser.  
Dorte Andreas vil indlede punktet, hvorefter der er 
dialog.  

 
Bilag:  

• Notat om lokalformænd/lokale bestyrelser – oplæg 
til drøftelse.    

Næstformanden fremlagde notat om lokal-TR/ 
formændenes vilkår med forslag til opfølgning.  
 
Kommentarer fra HB:  
 

• Rigtigt godt, dækkende notat, der styrker 
kontinuiteten og samarbejdet i foreningen. 

• Bør skæres til, så det anvendes på næste 
formandsmøde som grundlag for fælles 
refleksion, drøftelse og vidensdeling. l 

 
Et revideret udkast hertil blev aftalt at mailes til 
kvalificering hos Torben Møller Nielsen. 

16. FVHL: Status og perspektiv (15.00-15.30) 
Til orientering og drøftelse  
For at få fælles opmærksomhed på FVHL orienteres om 
status. Endvidere ønskes en drøftelse ift. det 
fremadrettede tema: ”Et stærkt lokalsamfund – En 
stærk lokal folkeskole”.  

 
Politisk drøftelse:  
For at FVHL kan få større opmærksomhed og effekt 
lokalt i Danmark skal der i højere grad arbejdes med 
det lokale niveau. Det foreslås dermed, at der 
fremadrettes arbejdes med temaet: ”Et stærkt 
lokalsamfund – En stærk lokal folkeskole”. Under dette 
tema knytter sig bl.a. følgende tanker:  

• Forsat kontakt til kommuner/skoleledere som 
ønsker at arbejde med FVHL. Herunder tage 
kontakt til de 10 kommuner, som over de sidste 5 
år har haft størst negativ udvikling ift. 
friskole/folkeskole.  

• At standen på Årsmødet 2018 har budskaber ift. Et 
stærkt lokalsamfund – En stærk folkeskole.  

• Arbejde for at de største kommuner i DK støtter 
FVHL bl.a. ved at sætte fokus på ”Et stærkt 
lokalsamfund – En stærk lokal folkeskole”.  

Sekr. lederen orienterede om det fortsatte arbejde 
i FVHL, som går over i en mere driftsbaseret fase 
med særlig fokus på at tilknytte de lokale led. I den 
forbindelse gøres et opsøgende arbejde over for 
kommuner med lav/dalende folkeskolefrekvens. 
 
Sekretariatet har udarbejdet oversigt over tal på 
lands- og kommunalt niveau for udviklingen i valg 
af folke- og fri/privatskole, der i første omgang 
tænkes taget på tværkommunale formandsmøder. 
 
Som anført i dagsordenen er en række nye FVHL-
indsatser på vej med udgangspunkt i, at stærke 
folkeskoler giver stærke lokalsamfund … her blev 
peget på, at det er vigtigt at bevare FVHL som 
overskrift og undgå andre slogans/overskrifter. 
 
FVHL-indsatsen bliver i øvrigt synliggjort på 
foreningens årsmøde med banner, postkort, DK-
kort med skolevalg, nævnes i taler mv.  
 
HB havde følgende kommentarer: 

• Fortsat et super projekt med gode indsatser! 

• Selv om over halvdelen af fire års projekt er 
gået, så ha’ tålmodighed og vedholdenhed! 
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• At FVHL drøftes på kommende tværkommunale 
formandsnetværksmøder (med grafer, progression 
mv.) – bl.a. med fokus på En stærk lokal folkeskole.  

• At involvere andre interessenter bl.a. COOP og DGI 
for at de kan indgå i arbejdet FVHL og evt. 
medvirke på folkemødet 2019.  

 
Det indstilles at HB tager en drøftelse af temaet ”Et 
stærkt lokalsamfund – en stærk lokal folkeskole.”  

 
Til orientering: Status, primært driftsmæssige opgaver.  

• Evaluering/opfølgning på Folkemødet ”Hvis 
folkeskolen ikke fandtes”.  

• Folkemødet på Møn 24-25. aug. 2018. 

• Materialesamling/opslagsværk til at hjælp lokalt, 
materialet er på trapperne.  

• Pilot kommunikationskursus med 
Odense/Middelfart (evt. AP. Møller) 

• Lokalmedier – Århus, Viborg og Odense. Vi håber 
at kunne etablere et samarbejde om debat ift. 
folkeskolen.  

• Styregruppen har et forslag om en folkeskole-sang. 
Alternativt kunne der etableres et samarbejde med 
de største byer i DK ift. en folkeskole-dag (Et stærkt 
lokalsamfund – En stærk lokal folkeskole).  

• Endvidere: Dialog på tværkommunale 
formandsnetværksmøder på baggrund af tal/grafer 
om udviklingen og med fokus på budskabet om en 
stærk lokal folkeskole.  

• Dialog på Regionale Dialogmøder om Folkeskolen.  
Under punktet deltager Nils Vilsbøl.  

• Igen husk at tænke på den lokale virkelighed, 
og at overskrifter og indsats skal give mening. 

• Ha’ særligt fokus på strukturændringer, ikke 
mindst i landkommunerne. 

• Gentag succesen med video med statements 
fra børn og kendisser. 

• Årsmøde mv.: Brug standen offensivt. Overvej 
merchandise, fx T-shits m/ fx #FVHL-tag. 

 
HB godkendte oplægget til fortsat FVHL-arbejde.  

17. Planlægning – næste møder mv. (15.30-16.00) 
HB-møde 12. september:  
KORT OG KONKRET 

• Opfølgning ift. regionale dialogmøder 

• Økonomi, herunder forslag til budgetjustering 

• Orientering fra Sekretariatet – teknik, it mv.  
 
POLITIKSKABELSE OG TEMA 

• Årsmødet – konkretisering, status, stand mv. 

• Formandsmøde – konkretisering 

• Foreningens politik om digitalisering  

• Vilkår for ledelse – foreningens indsats, jf. 
masterplan 

• Naturfagsstrategi 
 
Kommende HB-møder 

• Læreruddannelsen med besøg af skoleledere, som 
repræsenterer foreningen ift. læreruddannelsen 
forskellige steder i landet ... 

Næstformanden gennemgik planlægning og emner 
på kommende HB-møder. 
 
Herudover blev nævnt: 

• Røgfri skole i Kbh. og andre kommuner. 

• Dannelsen af den nye FTF-LO organisation. 

• Opfølgning projekt, jf. pkt. 7 (Peter Hansen). 

• Pensionisters organisering i SKL.  
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• FVHL – status ift. arbejdet, strategiske overvejelser 
mv.  

• OK18 – fokus på mellemlederne / hvilket 
samarbejde med KL – samt foreningens egen 
opmærksomhed ift. mellemlederne 

 

18. Eventuelt 
2. Ev  

 

Torben Møller Nielsen orienterede om et vellykket   
Pædagogisk ’puslespils-projekt’, udviklet på hans 
skole i Næstved. 

  
 

 


