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Referat 10. april 2019  

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
           11. april 2019 

 
Tid 

 
9.45 – 12.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde  

 
Sted    

 
Tek X, Egegårdsvej 41, 2610 Rødovre 

 
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) 
 

Bemærk Det ordinære HB-møde er afkortet og efterfølges af temamøde for såvel HB som Sekretariat 
Der er frokost fra kl. 12.15-13.00, der serveres en sandwich.  

Afbud  

 

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 13. marts 2019 

 
Godkendt 

 

3. Godkendelse af mødedatoer  
Til godkendelse.  
Følgende forslag til møderække indstilles til 
HB:  
- Onsdag d. 30. oktober 2019 i København: 

Formandsmøde (Der er årsmøde den 31. 
oktober og den 1. november i 
Bellacentret).  

- Onsdag d. 9. oktober 2019 er der truffet 
beslutning om afholdelse af HB-
møde/temamøde – nu er der et forslag 
om, at HB samlet deltager i en 
skolelederkonference i Odense. 
Konferencen er relateret til det 
internationale skoleledelsesprojekt ”World 
School Leadership Study og afholdes af 
UCL og Århus Universitet.  

 
Næstformanden gennemgik mulige mødedatoer, 
hvilket blev ændret til følgende plan:  
 

• 9. oktober 2019: Skolelederkonference, 
Odense. Temamøde udgår. 

• 30. oktober 2019: Formandsmøde, Kbh. 

• 8. januar 2020: HB-møde, Fyn 

• 9. januar 2020: Formandsmøde, også Fyn  

• 5. februar 2020: HB-møde 

• 11. marts 2020: HB-møde 

• 26. marts 2020: HB-møde, Jylland 
 
Plus aftalte regionale dialogmøder 
 
14:30 – 16:30 

• 26. august (Nørresundby) – Peter H/Lene 

• 27. august (Holstebro) – Peter N 

• 28. august (Kolding el Haderslev) - Lene 
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- Der er truffet beslutning om HB-møde den 
13. november og den 11. december 2019, 
hvilket fastholdes.  

- Onsdag d. 15. januar 2020: HB-møde 
(+nytårskur) 

- Torsdag d. 30. januar 2020 på Fyn 
(Nyborg/Odense): Formandsmøde  

- Onsdag d. 12. februar 2020: HB-møde  
- Onsdag d. 11. marts 2020: HB-møde  
- Torsdag d. 26. marts 2020 i Jylland: 

Repræsentantskabsmøde  

• 2. sept. (København) - Lars 

• september (Ringsted - Torben 

• 9. september (Odense) - Dan 

• 10. september (Aarhus) – Peter N 
 
HB godkendte planen. 
 
 

 
5. Økonomien i foreningen samt nyt om div. 

kurser 
Til godkendelse.  
Bilag: Økonomiske nøgletal  

 

 

 
Sekretariatschefen orienterede om økonomien, der 
fortsat er i god gænge. Også de relativt få antal 
restanter, der er, er faldende,  
 
Der blev orienteret om, at TR-kursus i forhandling, 
temamøde for konsulenter med ledelsesbeføjelser, 
ledelse med UV-observation og det nye pilotkursus 
i skolens kommunikation – er gået godt. 
 
Der orienterede om, at konsulent Helle Rasmussen 
har fået nyt job og stopper i Skolelederforeningen 
med udgangen af maj 2019. 
 

 
6. Økonomi til Folkeskolen. Vores. Hele 

livet – Tal folkeskolen op 
Til drøftelse og beslutning 
 
Skolelederforeningen er nu klar med 
kursusoversigt ift. Tal folkeskolen op og har de 
første pilot-kurser her i april måned 2019 – 
henholdsvis for Bornholm og for 
Odense/Nyborg.  
Efter pilotkurserne er 3-kursus forløb planlagt. 
Se nærmere via dette link. 
https://www.skolelederforeningen.org/for-
medlemmer/vaerktoejskassen-tal-folkeskolen-
op/vil-du-ogsaa-med-paa-kursus/ 
 
Hovedbestyrelsen bedes træffe beslutning om 
økonomien ift. de kommende kurser. Vi 
forestiller os en deltagerbetaling på ca. kr. 
5.000,- pr kursus (3 dage + ½ dag). En 
deltagerbetaling på dette niveau kan give 
underskud på nogle af kurserne ligesom 
markedsføring mv. koster., hvorfor der 
indstilles et tilskud på i alt kr. kr. 100.000,- til 
indsatsen.  
 
Desuden planlægges et særligt kursus for 
lokalformænd/tværkommunale 

 
Sekr. chefen orienterede om aktiviteter i FVHL med 
fokus på økonomien i det kommunikationskursus, 
der pt. afvikles på prøve på Bornholm og Fyn.  
 
Pt. er finansieringen stort set dækket via fonds-
tilskud. Når kurset efterfølgende søges udbudt på 
landsplan, indstilles det, at foreningen giver et 
tilskud, så deltagergebyret ikke bliver for højt.  
 
HB besluttede, at kurset udbydes med en betaling 
på ca. 3.500 kr. pr. deltager (for 3 ½ dags kursus), 
og at foreningen støtter økonomien herudover. 
 

https://www.skolelederforeningen.org/for-medlemmer/vaerktoejskassen-tal-folkeskolen-op/vil-du-ogsaa-med-paa-kursus/
https://www.skolelederforeningen.org/for-medlemmer/vaerktoejskassen-tal-folkeskolen-op/vil-du-ogsaa-med-paa-kursus/
https://www.skolelederforeningen.org/for-medlemmer/vaerktoejskassen-tal-folkeskolen-op/vil-du-ogsaa-med-paa-kursus/
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formandsnetværk, som betales via 
akutmidlerne.  

 
7. Opfølgning på 

repræsentantskabsmødet  
Til drøftelse og perspektiv 
 
Referat fra repræsentantskabsmødet er 
udsendt den 2. april 2019.  

 

 
Formanden redegjorde for sit indtryk af mødet. Det 
var en dagsorden uden kontroversielle punkter, der 
var ikke valg i år, og der blev nikket positivt til den 
linje, der er lagt og til foreningens aktiviteter.  
 
HB var enig med følgende kommentarer: 

• Formelt skal vi have den årlige evaluering, 
hvor foreningens virke bliver bedømt 

• Og selv om forløbet er forudsigeligt, kan der 
i princippet komme uventede meldinger. 

• Omvendt var mødet lidt tamt, så en anden 
gang kan vi gøre mere for at skabe energi. 

• Der kan være bedre/flere eksterne indslag 
el. kombinere mødet med kursus, spisning. 

• Ultimativt gå tilbage til tidligere model med 
at afholde repr. møde dagen før årsmøde. 

 
HB tager punktet på igen på et kommende møde, 
hvor der forberedes nogle konkrete muligheder.  
 

POLITIKSKABELSE OG TEMA  
Tidsramme – Fra kl. 10.00 -12.00  

 
8. Opfølgning ift. folketingsvalg herunder 

velkomst til ny minister  
Til drøftelse og beslutning (kl. 10.00-10.30) 
 
Rammesætning:  
Foreningen har iværksat særlig indsats op til 
folketingsvalget ”Giv alle folkeskoler mere 
selvbestemmelse”.  
Se status og kommunikation via link:  
 
Link til hovedsiden om FV19: 
https://www.skolelederforeningen.org/folketin
gsvalg/ 
Link til undersiden om borgmesterbesøg 
https://www.skolelederforeningen.org/folketin
gsvalgindsats/ 
 
Under punktet drøftes forslag til velkomstbrev 
for ny minister. Se bilag.  
 
Bilag: Udkast til brev til ny minister 

 
Formanden redegjorde for foreningens FV19-
strategi med kronik, skriv, systematisk kontakt til  
folketingspolitikerne på børne/skole-området, 
besøg på folkeskoler med borgmestre. Her med 
lejlighed til at pege på de udfordringer, der er, 
hvilket vi håber smitter af på FV19-valgkampen. 
 
Der er plan om kronik ”Husk folkeskolen” sammen 
med KL-borgmestre med adresse til ny regering og 
ny minister – samt særligt SKL-brev til ny minister. 
Udkast til sidstnævnte blev drøftet. 
 
Kommentarer til ministerbrev: 

• Gode emner, god skarphed… 

• Vi skal sikre det kommer øverst på 
dagsordenen hos ny minister…  

• Kom gerne ministeren mere i møde / være 
inviterende – vi stiller os til rådighed 

• Plus prøve at lægge sig op af, hvad 
ministeren evt. allerede har udtalt…  

• Endeligt brev laves i mere personlig stil. Evt. 
også publicere som åbent brev! 

 
 

 

9. Forberedelse ift. besøg af Pernille 
Rosenkrantz Theil 

 

https://www.skolelederforeningen.org/folketingsvalg/
https://www.skolelederforeningen.org/folketingsvalg/
https://www.skolelederforeningen.org/folketingsvalgindsats/
https://www.skolelederforeningen.org/folketingsvalgindsats/
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Til drøftelse (kl. 10.30-11.00) 
 
Rammesætning:  
På næste HB-møde er Pernille Rosenkrantz Teil 
inviteret med henblik på at få en drøftelse af 
hendes nye borg ”Hvilket velfærdssamfund”.  
 
For at forberede drøftelsen tages emnet på 
dagsordenen her. Dorte Andreas har læst 
bogen, og vil give et lille resume af bogen.  

Sekr. lederen orienterede om, at der er lavet aftale 
med MF Pernille RT (S) , som vil komme på næste 
HB-møde - med forbehold for valgets udskrivelse.  
 
Næstformanden refererede hovedpointer fra RTs 
nye bog …  
 

• Vi kan ikke være bekendt at have fattigdom 
i DK, der skal skabes tryghed, løn hæves for 
de ufaglærte, væk med kontanthjælpsloftet. 

• Ulighed starter i barndommen. Problemer 
med mange børn med angst, depression og 
været udsat for overgreb plus diagnoser.  

• Vi skal blive bedre til at forebygge. Alle bør i 
princippet være del af middelklassen. Kigge 
også på boligpolitikken, husleje mv. 

• Samfundet skal gå målrettet ind med fx 
stresspakker som kræftpakker med fri 
adgang for alle fx til også psykologhjælp. 

 
På vores områder gør RT sig til talsmand for: 

• Mindre konkurrencestat, præstationspres fx 
skal testning væk, og inklusionen skal mere 
eller mindre rulles tilbage. 

 
Finansiering begrundes ud fra den såkaldte SØM- 
regnemodel, hvor investering i forebyggelse frem 
for behandling medregnes som positivt afkast.  
 
Imput fra HB:  

• Vi skal pege på, at folkeskolen spiller en 
rolle i forebyggelse af ulighed, fattigdom, 
social skævhed …  

• Netop folkeskolen kan også spille en vigtig 
rolle i at finde lokale, nære løsninger – tæt 
på børn/familier med særlige behov. 

• Men det er vigtigt, at kompetencen/magten 
til at handle og resurser følger med ud. Og 
med færre kontrolforanstaltninger o. lign. 

• Enig med RT i, at vi er utroligt pressede på 
inklusion, men den gavner også mange 
børn, så vi skal ikke tilbage til det gamle 

• Skole, social- og boligpolitik bør samtænkes. 

• Finansieringsmodeller for både almen- og 
specialområdet skal gentænkes – du’r ikke i 
forhold til det ’håndholdte’ behov, der er. 

• Der spares for meget på velfærdsområdet. 
Væk med quickfix. Der er behov for større 
sikkerhed om finansieringen samlet set! 

 
 

10. Aktuelle politiske dagsordener  
Til drøftelse og perspektiv (kl. 11.00-12.00) 

 
Fra orienteringen:  
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Rammesætning:  
HB tager en drøftelse af aktuelle politiske 
forhold, herunder:  
 

a) Opfølgning ift. område- og distriktskoleledelse, 
som blev drøftet på sidste HB-møde. Der foretages 
en nærmere undersøgelse af strukturer v. UC-Syd, 
som foreningen afventer.  

b) Nyt ift. vikardækning  
c) Nationale test 
d) Møde med Undervisningsministeriet – både om 

ungdomsuddannelse og om folkeskoleaftalen 
e) Møde med Moderniseringsstyrelsen  

 

• Område/distrikt: Undersøgelse af hvordan 
og betydningen af skolernes organisation i 
sin vorden. Resultat afventes, inden SKL-
politikpapir laves. 

• Vikarer: I forsøg på at undgå nyt bureaukrati 
søger foreningen at give ministeriet indsigt i 
kompleksiteten i skolernes arbejde med 
fravær/vikarforbrug.  

• Nationale test: Et øjebliksbillede, men også 
brugbart redskab, så da nyheden om, at de 
var fejlbehæftet, landede vi på anbefaling 
om indtil videre gøre det frivilligt at teste. 

• Møde UVM: om ungdomsudd/praksis, hvor 
SKL, DLF og KL inddrages, og møde for at få 
afklaring – uden held - af, hvornår seneste 
folkeskoleforlig træder i kraft. 

• Møde med MM: Har reformuleret deres 
formål/værdigrundlag med færre NPM-ord 
og mere fokus på ledelse end styring.  

 

 
11. Planlægning: De næste møder mv.  

HB-møde 9. maj  
Til drøftelse og perspektiv (kl. 12.00-12.15) 

 

• Aktuelle politiske dagsordener  

• Pernille Rosenkrantz Theil, den 9. maj kl. 13.30-
14.30 - drøfte hendes nye bog Hvilket 
velfærdssamfund?” 

• Folkemødet på Bornholm 

• Økonomiske nøgletal 
 

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 

• Opfølgning ift. kommunikation – App og podcast.   
 

 
Herudover til planlægning: 
 
Kommende møde:  

• Forberedelse af repræsentantskabsmøde, 
herunder afklaring af dato.   

 

12. Eventuelt  
 

Intet hertil.  

 
 


