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Dagsorden til formandsmøde  
Onsdag den 10. januar 2019 i Scandic Kødbyen København  
 
Kære lokalformænd, leder-TR for de lokale afdelinger og formænd for faglige klubber, 
Skolelederforeningens hovedbestyrelse udsender hermed invitation og dagsorden til formandsmøde med 
mulighed for også at holde møde i de tværkommunale formandsnetværk.  
 
Da der har været spørgsmål til deltagerkredsen til formandsmøderne i Skolelederforeningen skal hermed på 
baggrund af ny hovedbestyrelsesbeslutning præciseres:  
 
Deltagere til formandsmøder i Skolelederforeningen er:  

• Lokale formænd fra hver af de kommunale afdelinger 
• Leder-TR  
• I kommuner med mere end 100.000 indbyggere er næstformanden/TR-suppleanten velkommen til 

at deltage i formandsmødet – og hvis der er mere end 200.000 indbyggere i kommunen vælges yder-
ligere en deltager pr. påbegyndt 100.000 indbygger – som udgangspunkt skal det være en leder-TR 
eller bestyrelsesrepræsentant / Se nærmere på side 2.  

• Formænd for de faglige klubber  
• En repræsentant fra gruppen af aktive pensionister 
• Hovedbestyrelse og Sekretariat  

 
Formandsmødet afholdes torsdag den 10. januar fra kl. 10.00-16.30. Morgenkaffe og brød fra kl. 09.00. 
Mødet afholdes i Scandic Kødbyen, Skelbækgade 3A, 1717 København.  
 
Alle bedes venligst tilmelde/afmelde sig via link: https://www.skolelederforeningen.org/tilmeld/ 
Ved afbud bedes en stedfortræder deltage.  
 
Bemærk:  

• En time før eller en time efter formandsmødet er der mulighed for at mødes i sit tværkommunale 
formandsnetværk. Vi vil reservere et gruppelokale til jer. Såfremt I vil benytte jer af den mulighed, 
bedes I kontakte Gitte Nielsen, gn@skolelederne.org 

• Inden mødet bedes i downloade zExpense-App, se bilag for vejledning.  
   

Dagsorden: 
09.00 - 10.00: Ankomst og kaffe  
09.00 - 10.00: Mulighed for at mødes i sit tværkommunale formandsnetværk med egen dagsorden. Kontakt  

venligst Gitte Nilsen, såfremt I vil benytte jer af den mulighed.   
 
10.00:  Velkomst  

- Sang, dagsorden mv.  
 

10.15:  Introduktion til zExpense 
 - ZExpense er en APP, som skal bruges i foreningen ift. udlæg, kørsel mv. Inden mødet bedes alle 

downloade zExpense-APPen.  
Bilag:  

• Vejledning til at downloade APP  
 
10.35:  Politiske drøftelser 
 -  Opfølgning fra formandsmødet i oktober 2018, politiske budskaber mv. 
 
12.30:  Frokost 
 

https://www.skolelederforeningen.org/tilmeld/
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13.30:  Mellemlederne i folkeskolen og i foreningen  
 
14.30:  Kaffepause 
 
15.00:  Mellemledernes vilkår, rammer og muligheder, oplæg v. Jacob Ditlev Boje  
 
15.45:  Gruppearbejde – Hvad betyder viden om mellemlederne for det lokale arbejde?  
 
16.15:  Afrunding og tak for i dag   
 
16.30- 17.30: Mulighed for at mødes i sit tværkommunale formandsnetværk med egen dagsorden. Kontakt  

venligst Gitte Nielsen, såfremt I vil benytte jer af den mulighed.   
  
 
 
Vi ser frem til et godt møde.   
Med venlig hilsen 
 
Hovedbestyrelsen  
 

 
 
 
 
______________________ 
Til kommuner med højt indbyggertal.  
Kommuner med indbyggertal med mere end 100.000 kan stille med flere deltagere til formandsmødet, såle-
des, at der opnås en praksis, der ligner repræsentantskabsmøder.  
Eksempelvis kan København i alt kan have 7 deltagere med til formandsmødet. og 
 
Ifølge Danmarks Statisk vedrører det følgende kommuner:  
 
København  622.698 indbyggere – dvs. lokalformand + næstformand samt 5 leder-TR/bestyrelsesmedlemmer 
Aarhus  345.755 indbyggere – dvs. lokalformand + næstformand samt 2 leder-TR/bestyrelsesmedlemmer 
Aalborg  215.122 indbyggere – dvs. lokalformand + næstformand samt 1leder-TR/bestyrelsesmedlem 
Odense  204.080 indbyggere – dvs. lokalformand + næstformand samt 1leder-TR/bestyrelsesmedlem 
Esbjerg  115.912 indbyggere – dvs. lokalformand + næstformand  
Vejle  114.594 indbyggere – dvs. lokalformand + næstformand 
Frederiksberg  104.735indbyggere – dvs. lokalformand + næstformand 
 
Foreningen har allerede navne på næstformænd og leder-TR.  
Kontakt Gitte Nilsen gn@skolelederne.org, såfremt der er ændringer eller nye oplysninger fx om bestyrelses-
medlemmer.  


