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Referat 10. oktober 2018  

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
11. okt. 2018 

 
Tid 

 
9.30 – 17.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde   

 
Sted    

 
Snaregade 10A - 1205 København K.  

 
Deltagere 

 
Fra hovedbestyrelsen:  
Claus Hjortdal, Dan Gert Christensen, Lars Aaberg, Lene Burchardt, Peter Hansen, Peter 
Nellemann, Torben Møller Nielsen og Dorte Andreas (mødeleder). 
 
Fra sekretariatet:  
Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent) 
 
Under punkt 9 deltager konsulenter fra sekretariatets enhed ”Politik og kommunikation” og 
Operate faciliterer.  
 

Bemærk Mødet slutter senere grundet workshop om folketingsvalg, jf. punkt 9.  
Afbud  

 

DAGSORDEN  

 

REFERAT 

KORT OG KONKRET 

Tidsramme fra kl. 9.30 -10.00 i Risteriet  
 

1. Godkendelse af hovedbestyrelsens 
dagsorden  
Til godkendelse.   

 
Godkendt. 
 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste 

hovedbestyrelsesmøde 
Til godkendelse.  
Bilag:  

 Referat fra den 12. september 2018 

 
Godkendt.  

 
3. Økonomiske forhold  

Til beslutning. 
Forslag til budgetjustering.  
Bilag:  

 Økonomiske nøgletal til HB-mødet i oktober, 
eftersendt 

 Forslag til budgetjustering, eftersendt 

 Månedsrapport pr. 30.09.18, eftersendt 

 
Sekr. chefen orienterede om økonomiudviklingen, 
der overordnet er positiv, og 2018 ventes at ende 
med et godt resultat. Bl.a. har foreningen i år en del 
ekstra indtægter via eksterne projekter. 
 
En række poster i foreningens økonomiske nøgletal 
med positive/negative udsving blev vendt og drøftet. 
Senest er sket et mindre fald i medlemstallet, og 
perspektivet fremover er usikkert som følge af evt. 
kommunale strukturændringer.  
 
På baggrund af de faktiske udviklinger, foreslås 
foreningens budget for 2018 justeret – jf. bilag. 
 
HB tog orienteringen om foreningens økonomi med 
de uddybninger, der blev givet, til efterretning - og 
godkendte den foreslåede budgetjustering. 
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4. Investering af foreningens midler 

Til beslutning.   
Indledningsvis orienteres om mulige 
investeringsmåder herunder risikoprofiler. På 
den baggrund tages en drøftelse med henblik 
på at styrke foreningens økonomi.  
Det indstilles, at HB træffer beslutning ift. 
investering, således at konkret 
investeringsmodel kan aftales.  
 
Bilag herom eftersendes. 
 

 
Sekr. chef/formandskab orienterede om foreningens 
plan om at investere op til 12 mio. kr. fra salget af 
Snaregade og fremlagde forslag til investeringsprofil, 
på basis af møde med Lån & Spar/Gudme-Raaschou.  
 
Investeringerne skal ske i fornuftig balance mellem 
risiko og inflationssikring. Også på grundlag af, at SKL 
er en lederforening, ikke en investeringsforening. 
 
HB tog orienteringen til efterretning og gav tilsagn til 
formandskabet/sekretariat om at gå videre med en 
mellemrisiko-investeringsprofil (perspektiv 7-12 år). 
 

 

POLITIKSKABELSE OG TEMA  

Tidsramme – Fra kl. 9.30 -14.00 (frokostpause fra kl. 12.30-13.30) – i Galleriet   
 

5. De sidste detaljer ift. formandsmødet 
d. 31.10 (9.30-10.00) 
Til drøftelse og beslutning: 
 
Rammesætning:  
På baggrund af sidste HB-mødet aftales 
nærmere ift. formandsmødet den 31. 
oktober.  
 
Udkast til PowerPoint for formandsmødet 
gennemgås, og de sidste detaljer for 
formandsmødet vendes.  
Endvidere vises årshjul ift. foreningens 
aktiviteter for medlemmer og lokalformænd 
ligesom der orienteres om tiltag ift. ”Tættere 
på” (se også bilag).  
 
Bilag:  
Skolelederforeningen: Tættere på – Centralt 
og lokalt.  
 

 
Sekr. chefen orienterede om planlægningen af 
mødet med en mere detaljerede registrering ved 
ankomst med det formål at få et præcist overblik 
over afbud/fremmøde. 
 
Programmet blev gennemgået med fokus på bl.a. 
lokalforeninger/formænds vilkår, ny tæt-på-indsats, 
oplæg, plenum og gruppearbejde, survey, årshjul, 
app, folketingsvalg og værdier. 
 
Fra HB’s drøftelse: 

 Vigtigt ved hvert initiativ tydeligt at fortælle 
om baggrunden for iværksættelsen. 

 Fremhæve lokalformandsmødernes betydning 
og betone vigtigheden af et højt fremmøde. 

 
HB godkendte dagsordenen for formandsmødet.  

 
6. Opmærksomheder ift. Årsmødet 

(10.00-10.30)  
Til orientering og beslutning:  
 

Rammesætning:  
Under punktet gennemgås status ift. 
årsmødet (salg af hoteller, festbilletter, 
frokostbilletter og stande).  
Endvidere er der opmærksomhed på ramme 
og indhold ift. foreningens egen stand.  
 

 
Sekr. chefen gav en status på afviklingen af årsmøde 
2018 med fokus på bl.a. foreningens stand og HB’s 
velkomst af medlemmerne samt de pt. 32 inviterede 
gæster. Vagtplan udarbejdes og eftersendes. 
 
Med udsolgt udstilling, et antageligt stort fremmøde, 
herunder til festen, ventes årsmødet at gå godt.  
 
HB tog orienteringen til efterretning.  

 
7. Internationale vinkel på skole (10.30-

11.00)  

 
Næstformanden har deltaget i nordisk PISA/TIMMS 
konference i Helsinki – med fokus på, hvordan man 
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Til orientering og drøftelse  
 
Rammesætning:  
På baggrund af orientering fra møder om 
Northern Light og uddannelsessektoren i EU 
tages en åben drøftelse om tendenser mv.  

arbejder med feedback på forskellig vis. Motivation, 
brug af data i UV, betydning af socioøkonomiske 
faktorer m.m. blev også drøftet. 
 
Sekr. chefen har deltaget i et møde om ’Social dialog’ 
med ca. 20 deltagere fra Sverige, Norge og EU-lande. 
Et begreb, der kort fortalt handler om, hvordan 
arbejdstager, arbejdsgiver og det politiske niveau har 
kontakt og dialog med hinanden. Fx har Danmark og 
Sverige høj social dialog sammenlignet med andre 
EU-lande. Det blev nævnt, at Sverige har stor mangel 
på lærere og lav lærertrivsel – en tendens som ses i 
ca. halvdelen af EU-landene.  
 

 
8. Aktuelle politiske dagsordener (11.30-

12.30)  
Til drøftelse og beslutning  
 
Rammesætning:  
Under punktet drøftes aktuelle politiske 
dagsordner. På mødet vil der især sættes 
fokus på følgende emner:  
 
A) Budgetforhandlingerne i kommunerne. 

Herunder åbent brev til 
folketingspolitikere.  

 
B) Regeringens forslag ift. ”Folkets skole”, 

herunder info fra møde i Kvalitetsforum.  
1. Flere fagtimer i folkeskolen (naturfag, 

reducering af understøttende 
undervisning)  

2. Igangsættelse af læsekampagne (3 
årlig læsekampagne – reducere svage 
læsere og øge læselyst)  

3. Reduktion af nuværende faglige 
bindinger for undervisningen (at de 
tværgående temaer ”it og medier” og 
”innovation og entreprenørskab” skal 
målrettes færre fag/ikke alle fag) 

4. Færre vikarer og justeret 
kompetencedækningsmålsætning (mål 
om at nedbringe antal vikarer, 
herunder nedbringe brug af ikke-
uddannede vikarer, datagrundlag mv + 
justere kompetencedækning)  

5. Udvidet kompetence til 
skolebestyrelser ved ansættelse af 
skoleleder (at skolebestyrelsen har en 
repræsentant med i 
ansættelsesudvalget) 

6. Præcisering af brugen af 
folkeskolelovens §16 b (præcisering + 

 
Formanden gennemgik foreningens aktuelle politiske 
initiativer: 
 

 3x5 skarpe input er personligt adresseret og 
overbragt til partiernes udd. pol. ordførere, 
som flere har givet tilbagemeldinger på. 

 Møde med fm. for S, Mette Frederiksen, der 
bl.a. er optaget af nyt set-up for folkeskolen 
med øget lokal frihed og mindre topstyring. 

 Er gået aktivt ind med konsulentbistand og i en 
et enkelt tilfælde med medieopbakning ift. 
kommuner med udsigt til strukturændringer. 

 Aviskronik, der beskriver SKL’s visioner for 
folkeskolen – med mere ledelse og mindre 
styring – vil søges bragt inden årsmødet. 

 
I forhold til regeringen skoleudspil – har foreningen 
kommunikeret vores holdninger på in- og eksterne 
kanaler, særligt ift. selvstyrende folkeskoler.  
 
HB drøftede de forskellige emneområder, herunder 
fx kontrolaspektet ved vikardækning.  
 
Mht. Ny start har næstformanden deltaget i en 
konference, hvor bl.a. Lene Tanggard og Andreas 
Schleicher gav input samt indlæg v/ Anders Bondo, 
DLF, Thomas Gyldal og Michael Ziegler, KL.  
 
Fokus er at søge at skabe fælles billeder af, hvordan 
situationen konkret opleves, tager sig ud – det sker 
bl.a. ved skolebesøg. Anbefalinger kommer i 2019.  
 
I kommunerne tegner sig sideløbende en tendens til, 
at der i øget grad samarbejdes om lærernes vilkår, 
udarbejdes forståelses- og aftalepapirer mv. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
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ny juridisk vejledning + hyrdebrev + 
generel mulighed for at nedsætte med 
2 lektioner i 7. el. 8. klasse ift. 
konfirmation) 

7. Forsøg med selvstyrende skoler (10 år, 
skolebestyrelse + ledelse og 
kommunalbestyrelsens godkendelse 
…)  
 

C) Lærerkommissionen samt Ny start, input 
centralt og lokalt.   
 

 
9. Strategi ift. folketingsvalg (13.30-16.30)  

Til drøftelse og beslutning  
 
Rammesætning:  
På baggrund af tidligere drøftelser i HB 
arbejdes videre med en konkret strategi ift. 
det kommende folketingsvalg.  
Operate rammesætter og faciliterer 
processen.  
 
Under punktet deltager konsulenter fra 
sekretariatets enhed Politik og 
Kommunikation.  

 
Konsulentfirmaet Operate fremlagde et oplæg ifm. 
folketingsvalget – analyse, strategi, kernefortælling/ 
budskaber og dialogplan, hvilket HB drøftede og gav 
input til. Bl.a. blev det diskuteret: 
 

 Hvad vil vi gerne opnå – skal stå klart. 

 Prime særligt topinteressenterne. 

 Interessenter parres med skoleledere. 

 Skolebesøg som omdrejningspunkt. 

 Sikre alliancer/ambassadører. 

 Også i form af bredere relationer. 

 Styrker/udfordringer – skal stå klart. 

 Frame temaer til at handle om ledelse. 

 Ledelse for børnenes og skolens skyld. 

 Q/A om vigtige temaer/problemstillinger. 

 Fakta-papirer og relevante tal. 

 Cases, eksempler, personlige narrativer. 
 
HB godkendte, at Operate på baggrund af dagens 
input – og i samarbejde med formandskab og 
sekretariat – arbejder videre med foreningens 
indsats i forhold til folketingsvalget.  
 

 
10. Planlægning – næste møder mv. 

(15.30-16.00) 
HB-møde 7. november:  

KORT OG KONKRET 

 Aktuelle økonomiske nøgletal og  
1. udkast til budget 2019 

 
POLITIKSKABELSE OG TEMA 

 Evaluering og opfølgning af 
formandsmødet samt rammsætning 
af formandsmødet i januar 

 Evaluering og opfølgning ift. 
Årsmødet  

 Input fra DLF-kongres 

 Opfølgning på møde d. 28.08 om 
foreningens medier.  

 
Næstformanden gennemgik dagsordenspunkter for 
næste/kommende HB-møder. 
 
Intet herudover til næste HB-møde.  
 
Kommende HB-møder: 
 

- Sparring til Lars Aaberg vedr. møde med 
Realdania om indeklima/skoler.  

- Tema: Vikardækning. 
- Tema: Medarbejdernes arbejdsmiljø. 
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 Lærerkommissionen, Besøg af Per B. 
Christensen kl. 10.00 

 Introduktion af ZExpense kl. 13.15 

 Aktuel politisk – forventeligt 
følgeforskningsrapporter.  

 
Kommende HB-møder 

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

 FVHL – status ift. arbejdet, 
strategiske overvejelser mv.  

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

 

 

11. Eventuelt  
 

Formanden orienterede fra møde med ministeren 
med deltagelse af KL om vikardækning. 
 

 


