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Referat 27. februar 2019  

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
             28. februar 2019 

 
Tid 

 
9.45 – 16.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde med efterfølgende møde med DLF’s 
forretningsudvalg (17.00-19.00 + middag) 

 
Sted    

 
Snaregade 10A - 1205 København K.  

 
Deltagere 

 
Fra hovedbestyrelsen:  
Claus Hjortdal, Dan Gert Christensen, Lars Aaberg, Lene Burchardt Peter Nellemann, Torben 
Møller Nielsen og Dorte Andreas (mødeleder). 
 
Fra sekretariatet:  
Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent) 
 
Under punkt 4 deltager Anne Mette Friis, chef for børne- og ungdomsarbejdet, Unicef og 
Kristian Birkegaard Borg, skoleleder fra Langelinieskolen. 
 
Under punkt 5 deltager Palle Mørch, statsautoriseret revisor fra Revisionsfirmaet Edelbo & 
Lund-Larsen. 
 
Under punkt 6 deltager Carsten Aude, som har deltaget i følgegruppe om ændring af 
læreruddannelsen samt Karen Rasmussen og Søren Bjørn Jakobsen – som alle repræsenterer 
for Skolelederforeningen i udvalg knyttet til professionshøjskoler, samt Jannick Stærmose 
Mortensen fra sekretariatet. 

Bemærk Frokost fra 12.30-13.15 sammen med gæster (jf. dagsordenspunkt 6)  
 
Møde med forretningsudvalget i DLF fra kl. 17-19 i "Trykkeriet", DLF, Løngangsstræde 16, i 
porten, herefter fælles middag på Co-ma (Farvergade 15, 1463 København)  

Afbud Peter Hansen, Peter Nellemann deltog til kl. 14.30 

 

DAGSORDEN  
 

REFERAT 
KORT OG KONKRET 
Tidsramme fra kl. 9.45 -10.00  
 

1. Godkendelse af hovedbestyrelsens 
dagsorden  
Til godkendelse.   

 
Godkendt. 
 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste 
hovedbestyrelsesmøde 
Til godkendelse.  
Bilag:  

• Referat fra den 9. januar 2018 

 
Godkendt.  

POLITIKSKABELSE OG TEMA  
Tidsramme – Fra kl. 10.00 -16.00 (frokostpause fra kl. 12.30-13.15) – i Galleriet   

 

3. Opfølgning på formandsmødet den 10. 
januar 2019 (10.00-10.30) 
Til orientering, inspiration og drøftelse  
 

 
Næstformanden indledte en drøftelse af mødet 
med fokus på form, indhold og engagement. Der 
var et pænt fremmøde på seneste formandsmøde, 
men deltagelsen oplevedes generelt noget mat. 
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Rammesætning:  
Ud fra formålet med mødet tages en 
evaluering af det konkrete møde. Hvorefter der 
er lagt op til en drøftelse af mødeform og 
struktur:  
 
Formål med mødet:  

• Opleve sammenhængskraft og nærvær - at 

samle foreningen, centralt og lokalt – alle dele 

af Danmark med særligt fokus på 

mellemlederne rolle i folkeskolen og i 

foreningen.  

• At give lokalformændene, formænd for faglig 

klub og leder-TR noget med hjem - ny viden/nye 

opmærksomheder/refleksion/god energi. Det 

handler særligt om, at give dem noget med 

hjem i deres rolle som lokalformænd/leder-TR.  

• At styrke foreningen politisk – at være tydelige 

på vores fælles mål på udvalgte områder, så vi 

har fælles budskaber i hele foreningen / i hele 

landet. Fagforeningsvinklen skal være tydelig.  

Opmærksomheder og perspektiv:  

• Deltagernes aktivitetsniveau 

• Oplevelse af at være inddraget  

• Tidspunkt for møderne  

• Samspil med andre møder, tværkommunale 

formandsnetværk mv 

 
Input fra HB: 
 

• Enig i det overordnede indtryk fra mødet, 
som startede godt, men gassen gik af. 

• Det kan være et tegn på, at det går godt i 
foreningen, at der er konsensus.  

• Omvendt står skolerne og ledere jo over for 
masser af konkrete problematikker. 

• Vi bør måske tage arbejdsvilkårvinklen på 
og fokusere på aktuelle udfordringer. 

• Vi bør måske inddrage lokalformændene 
om formål og i organisering af møder. 

• Vi skal også selv være skarpe på, hvad vi vil 
med disse møder. 

 
Formandskabet har mødtes med et eksternt firma 
med speciale i udvikling af mødeafholdelse. Her 
blev peget på forskellige muligheder for at skabe 
en proces med fornyet organisering og form. 
 
Der arbejdes videre med ekstern bistand om at 
forbedre afholdelse af formands og andre møder. 
På den baggrund drøftes emnet igen i HB.  
 

 

4. Verdensmål, børnekonvention og 
rettighedsskoler (10.30-11.30) 
Til perspektiv og drøftelse  
 
Rammesætning:  
For at få en indføring om verdensmålene, 
børnekonventionen og rettighedsskoler er 
Anne Mette Friis og Kristian Birkegaard Borg 
inviteret.  
De vil komme med et oplæg. På baggrund af 
oplæg tages en drøftelse.  
 
Under punktet deltager Anne Mette Friis, chef 
for børne- og ungdomsarbejdet, Unicef og 
Kristian Birkegaard Borg, skoleleder fra 
Langelinieskolen.   

 
På baggrund af et oplæg om baggrunden for og det 
konkrete arbejde med børnekonventionen, FNs 
verdensmål, børnerettigheder m.m. drøftede HB 
muligheder for opfølgning/formidling.  
 
Skoler, der vil være rettighedsskoler, får pt. støtte i 
form af materialer og værktøjer - og mulighed for 
økonomisk tilskud fra Unicef. 
 
Foreningen vil bidrage til at formidle den viden og 
de tilbud, der er i den forbindelse - særligt op til 30- 
års jubilæet for Børnekonventionen 20. november.  

 

5. Årsregnskab og økonomiske nøgletal 
(11.30-12.30) FROKOST 12.30-13.30 

Til orientering og godkendelse   
 
Rammesætning:  

 
Foreningens revisor gennemgik årsregnskab for 
2018, som har fået en blank påtegning (dvs. uden 
forbehold) og godkendt af de kritiske revisorer. 
 
De enkelte poster blev desuden gennemgået med 
fokus på udsving i forhold til budgettet.  
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Hovedbestyrelsen har godkendt 
Skolelederforeningens årsregnskab – dette er 
sket pr. mail.  
Under punktet (de første 40 min.) vil 
foreningens revisor gennemgå årsregnskabet 
og svare på evt. spørgsmål.  
Desuden vil de aktuelle økonomiske nøgletal 
blive gennemgået under punktet.  
 
Under punktet deltager Palle Mørch, 
statsautoriseret revisor fra Revisionsfirmaet 
Edelbo & Lund-Larsen.  
 
Bilag:  
Økonomiske nøgletal for februar 2019 – Bilaget 
udsendt dagen før mødet.  

 
Der kan bl.a. konstateres flere indtægter fra et 
stabilt medlemstal, ny vilkårsmodel i HB, positivt 
årsmøderesultat og øget udgift til kommunikation. 
Overordnet er regnskabet positivt og udviser pænt 
overskud. Egenkapitalen er solid.  
 
HB tog orienteringen til efterretning - og HB 
underskrev regnskab 2018, hvilket fremlægges på 
repræsentantskabsmødet 21. marts.  
 
Sekr. chefen gennemgik de aktuelle økonomiske 
nøgletal, som også blev godkendt af HB.  

  

6. Læreruddannelsen (13.30-14.30) 
Til drøftelse  
 
Rammesætning:  
På baggrund af HB-mødet i januar 2019 tages 
en grundig drøftelse af læreruddannelsen med 
henblik på at få styrket politikskabelse og 
holdninger om læreruddannelsen i foreningen.  
 
Indledningsvis vil Carsten Aude og Jannick S. 
Mortensen komme med et kort oplæg om 
læreruddannelsen.  
 
På baggrund heraf tages en åben drøftelse.  
Følgende forhold kan være relevante:  
 

• Studie tid – studie år 

• Praktisk og praksis 

• Før, under og efter studiet  
 

Under punktet deltager Carsten Aude, som har 
deltaget i følgegruppe om ændring af 
læreruddannelsen samt Karen Rasmussen og 
Søren Bjørn Jakobsen – som alle repræsenterer 
Skolelederforeningen i udvalg knyttet til 
professionshøjskoler samt Jannick Stærmose 
Mortensen fra sekretariatet.  
 
Bilag:  

Baggrundsviden ift. læreruddannelsen  

 
Næstformanden lagde op til drøftelse samt videns- 
og erfaringsdeling om læreruddannelsen i HB med 
en række gæster – på baggrund af oplæg og bilag. 
 
I den overordnede evaluering af læreruddannelsen 
v/ regeringens ekspertgruppe peges der på styrker 
og svagheder med sigte på evt. justeringer nu og 
måske større ændringer på den længere bane. 
 
Problemområder kan være:  

• Udvidelse af studietid fra fx 4 til 5 år 

• Det store frafald undervejs og efter 

• Praktikken – hvornår er den god nok 

• Sikring af forskningsbasis, kvalitet mv. 
 
Input fra drøftelsen: 

• Snarere end uddannelseslængde, afhænger 
kvalitet af, hvad der lægges ind. 

• Faglighed: I dag behov for kandidater med 
tre snarere end to linjefag – så timetal? 

• Hvordan indrette uddannelsen til, at børn 
lærer meget forskelligt og på nye måder. 

• Besparelserne på læreruddannelserne har 
spillet ind, vi må også tale økonomi. 

• Praktikken med god sparring/vejledning er 
afgørende i springet fra lærer til underviser 

• Vi bør stille større krav til praktikskoler / 
praktikvejledere - men det skal også være 
muligt at ’gribe’ praktikken på skolerne. 

• Behov for øget praksisfaglighed/praktik, der 
ligner hverdagen mere. 

• Finansiering af vikarer kunne måske tænkes 
sammen med øget praktik? 

 
Foreningen vil på den korte bane udmelde, at der 
ikke er behov for at lave det hele om, men fx pege 
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på øget studietid med bedre praktik og mulighed 
for skolerne for at løfte praktikopgaven.  
 
Et politikpapir vil blive udarbejdet og vendt med 
deltagerne på dette møde.  

 

7. Aktuelle politiske dagsordener (14.30-
15.00) 
Til orientering og drøftelse 
 
Rammesætning:  
Under punktet drøftet aktuelle politiske 
dagsordener. På mødet vil der især sættes 
fokus på følgende emner:  

• Status – folketingsvalg og indsatsen ”Alle 
folkeskoler skal have øget selvbestemmelse” 

• Folkeskoleforhandlinger bl.a. om skoledagens 
længde  

• Aftale med Uddannelseslederne  

• Workshop om Folkeskolen. Vores. Hele livet  

• Kommende ordinære repræsentantskabsmøde 
(bemærk punktet behandles nærmere på næste 
HB-møde) 

 
Til punktet: 

• FV19 Indsats med kontakt til politikere, 
skolebesøg mv. er i fuld gang og vurderes at 
give gode kontakter og et godt spinoff. 

• Folkeskoleforhandlinger: Høringssvar om 
justering af fagrække, UU, afkortning af 
skoledagens længde mv. blev drøftet og 
formuleringerne præciseret.  

• På linje med Frie Skolers ledere er SKL ved 
at indgå et sekretariatssamarbejde med 
Uddannelseslederne om medlemsbistand. 

• Workshop om FVHL: Tages på som særskilt 
punkt på næste HB-møde.  

• Mht. repræsentantskabsmøde 21. marts er 
endelig dagsorden m/ bilag sendt ud.  

• Formanden orienterede om Nyborg-sagen, 
hvor foreningen har støttet sit medlem og 
har fået sat fokus på problemstillingen.  

 

8. Formøde – Dagens aftenmøde med DLF’s 
forretningsudvalg  15.00-15.30) 
Til orientering og drøftelse 
 
Rammesætning:  
Under punktet forholder hovedbestyrelsen sig 
til aftenens møde med forretningsudvalget i 
DLF. DLF’s forretningsudvalg er sammensat 
således: 

- Formand: Anders Bondo Christensen 
- Næstformand: Dorte Lange 
- Formand for Overenskomstudvalget: 

Gordon Ørskov Madsen 
- Formand for Undervisningsudvalget: 

Jeanette Sjøberg 
- Formand for Arbejdsmiljø- og 

organisationsudvalget: Thomas 
Andreasen 

Skolelederforeningen har følgende input til 
aftenens dagsordenspunkter (DLF er ikke 
kommet med input til dagsordenen):  

 
• Hvordan fremmer vi / og samarbejde bedst ift. 

folkeskolen?  
• Fagbevægelsen fremover – hvilke tendenser 

ser vi? 
 
 

 
Næstformanden rammesatte mødet med FU i DLF 
senere samme dag med fokus på samarbejdet. 
 
Emner til drøftelse:  

• Folkeskolen og dens fremtid 
• Organisatorisk i bl.a. FH 
• Lærerkommission, ny start  
• Trivselsundersøgelser 

 
HB drøftede emnerne og forberedte mødet. 
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9. Planlægning: De næste møder mv. 

(15.30-16.00) 
HB-møde 13. marts:  

KORT OG KONKRET 

• Økonomiske nøgletal  

• Plan for temamødet den 10. april.  
 
POLITIKSKABELSE OG TEMA 

• Opfølgning ift. mødet med DLF’s 
forretningsudvalg 

• Konkret og opmærksomheder ift. kommende 
ordinære repræsentantskabsmøde. 

• FVHL – næste skridt, strategi mv.  

• Årsmøde 2019 (nyt fra udvalget) / Årsmøde 
placering de næste år’  

• Evaluering af ”En moderne bestyrelse” 

• Politik og etik – Fælles drøftelse  

• Repræsentationer, rammer og vilkår – Fælles 
drøftelse 

 
Kommende HB-møder 

• Ombudsmanden, sager om mobning, 
dokumentationspligt mv. 

• Muligt oplæg om skoledernes motivation og 
kaldstanke ved Susanne Anine Johansen ph.d. i 
uddannelsesvidenskab 

• Besøg på LEAPS-skoler 

• Undersøgelse af vikardækning 

• Opfølgning ift. kommunikation – App og podcast.   

 
Herudover: 
 
Til HB-møde 13. marts 

• Kend dit land - Lene B 

• Område/distriktsskoleledelse - politik 
 
Kommende møder 

• Evt. besøg af Pernille Rosenkrantz-Theil 

• Opsamling på Verdensmål m.m. 

 

10. Eventuelt  
 
Foreningen er inviteret til OECD møde 7. marts 
om Education Skills – sekr. deltager. 
 

 
 


