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Referat 6. juni 2019  

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
 12. juni 2019 

 
Tid 

 
9.45 – 12.30: Ordinært hovedbestyrelsesmøde  

 
Sted    

 
Snaregade 10A, København K 

 
Deltagere 

 
Fra hovedbestyrelsen:  
Claus Hjortdal, Dan Gert Christensen, Lene Burchardt, Peter Hansen, Peter Nellemann, 
Torben Møller Nielsen, og Dorte Andreas (mødeleder).  
 
Fra sekretariatet:  
Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent) 
 
Under pkt. 4 deltager Søren Teglskov. Under punkt 5 deltager Henrik Sloth og Peter Cort. 
Under punkt 6 deltager Gitte Nielsen, Merethe S. Erbs, Søren Teglskov, Louise Zacher 
Graugaard og Peter Cort. Under punkt 7 deltager Peter Cort. Under punkt 9 deltager Søren 
Teglskov.   

Bemærk Der er frokost fra kl. 12.30-13.30.  
Sommerafslutning: Vi går fra Snaregade kl. 14.00 – og skal køre ud i det blå … husk tøj og sko 
til vejret – middag er fra kl. 18.30 (ca. 30 min. kørsel fra KBH). Aftal nærmere med Merethe S. 
Erbs, hvis du har behov for overnatning.  

Afbud Lars Aaberg. Peter Nellemann deltog fra 10.00 

 

DAGSORDEN  
 

REFERAT 
KORT OG KONKRET 
Tidsramme fra kl. 9.45 -10.45 i Risteriet  
 

1. Godkendelse af hovedbestyrelsens 
dagsorden  
Til godkendelse.   

 
Godkendt. 

 

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

• Referat fra den 9. maj 2019 

 
Godkendt uden bemærkninger.    

 
3. Økonomien i foreningen  

Til godkendelse.  
Bilag: Økonomiske nøgletal 

 
Sekr. chefen orienterede om, at medlemstallet stort 
set er uændret, samtidig med at økonomien i hovedtal 
følger budgetrammen og ser fornuftig ud. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
4. De regionale dialogmøder  

Til drøftelse  
I august-september afholdes regionale 
dialogmøder. Under punktet gennemgås 
dagsorden for møderne, opgaver og 
rollefordeling. På de regionale dialogmøder 
vil der bl.a. blive gjort lidt reklame for 

 
Næstformanden og konsulent Søren Teglskov 
orienterede om tilrettelæggelsen af og formen på 
dialogmøderne, der er aftalt mht. tid/steder i august-
september måned. Pt. er der fokus på: 

• At skaffe videohilsen fra ny UV-minister. 

• Inklusion som skole/ledelsesudfordring. 

• Kommunikationskursus: Tal folkeskolen op. 
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foreningens kursus TAL FOLKESKOLEN OP. 
Se gerne mere på 
https://www.skolelederforeningen.org/for-
medlemmer/vaerktoejskassen-tal-folkeskolen-op/vil-
du-ogsaa-med-paa-kursus/ 

Under punktet deltager Søren Teglskov. 

• Drøftelse af lokale temaer – herunder få et 
overblik over, hvor man særligt er presset. 

 
Kommentarer fra HB: 

• Indsamling af data om pressede opgaver, ikke 
mindst med henblik på inklusionsopgaven.  

 
De 7 steder for afholdelse af regionale dialogmøder 
ligger fast, jf. oversigt i sidste referat. HB gav grønt lys 
for, at der arbejdes videre med forberedelserne. 

 

5. Kommende 
repræsentantskabsmøder  
Til orientering og drøftelse.  
 
Rammesætning:  
På baggrund af sidste HB-møde sættes 
fokus på muligheder for at flytte kommende 
repræsentantskabsmøder fra 1. kvartal til 4. 
kvartal.  
Bilag: Kommende repræsentantskabsmøder 
 
Under punktet deltager Henrik Sloth og 
Peter Cort. 

 
Dorte Andreas, Peter Cort og Henrik Sloth uddybede 
bilaget, hvor der er skitseret en ny kadence for 
afholdelse af repræsentantskabsmøder.  
 
Det kan ske med indfasning over et par år, herunder  
med forskydninger af valgperioder.  
 
Sekretariatet går videre muligheden for dette 
vedtægtsmæssigt og undersøger også spørgsmål om 
valgforhold. Punktet tages på igen på augustmødet.   

 
6. Status det første halve år af 2019 – fra 

Sekretariatet 
Til orientering.  
Hver enhed i Sekretariatet vil kort orientere 
om, hvilke opgaver der har været håndteret 
samt hvad der har været særligt i fokus her 
det første halve år af 2019:  

 
- Medlemsrådgivning og forhandling v. 

Peter Cort og Louise Z. Graugaard  
- Politik og kommunikation v. Michael 

Diepeveen og Søren Teglskov 
- Administration og drift v. Gitte Nielsen 

og Merethe S. Erbs  

 
 

 
Peter Cort og Louise Z. Graugaard fra Enhed for Løn- 
og forhandling orienterede om status: 

• Løbende arbejde med sagsbehandling – med 
særlig fokus på afskedsager. 

• Stadig meget tæt på medlemmer gennem tlf., 
møder og personlig, håndholdt bistand. 

• Nogle få komplekse sager med tvister og 
retssag har der også været. 

• Øget samarbejde med konsulenter med de 
andre lederorganisationer. 

• Fornyelse af medarbejdernes/enhedens profil 
i den forbindelse, også ifm. nyansættelse  

Kommentarer fra HB: 

• Kunne være interessant at dykke ned i, hvis 
der tendenser, der skiller sig særligt ud. 

 
Status på administration og drift blev givet ved Gitte 
Nielsen og Merethe S. Erbs: 

• Løbende opfølgning på økonomi, vederlag, løn 
mv., hvor bogføring er blevet digitaliseret. 

• Medlemsservice, Min Side, nye medlemmer, 
lokalforeninger og formænd, TR-opfølgning og 
her især nye TR, fokus på restancer. 

Kommentar fra HB: 

• Måske personliggør kampagnen for Min Side, 
så det bliver mere forpligtende at opdatere…  

 

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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Status på arbejdet med Politik og kommunikation ved 
Michael Diepeveen og Søren Teglskov:  

• Det daglige arbejde – både pro- og reaktivt, 
fylder med diverse skriv, indlæg, videoer, 
kurser, møder, repræsentationer… 

• FV19 med fokus på at kondensere budskaber i 
form/indhold og sprede på alle platforme.  

• FVHL-samarbejdet – profilere dette, bl.a. med 
nyt kursus Tal folkeskolen op, Folkemødet… 

• Et særligt fokus på inklusion - med bl.a. kursus 
og forsøg på at sætte mediedagsorden. 

• Nok et fokus: Digitalisering med politikpapir, 
guide til forældre og medieomtale. 

• Årsmøde 2019: Forberedelse, reklame, app, 
nu også podcasts: Ikke på min vagt!  

• Kursus nye skoleledere, væksthusprojekter 
bistand til pensionistklub, dialogmøder mv. 

Kommentar fra HB: 

• Måske vi i vores alliancer/udmeldinger klarere 
skal markere, at vi arbejder for folkeskolen… 

 

7. LC lederforum, status og 
organisering  
Til drøftelse og perspektiv (kl. 10.45-11.20)  
 
Rammesætning:  
Indledningsvis orienteres om status i LC, 
herunder status ift. forventet kommende 
samarbejde med Uddannelseslederne.  
Dernæst tages – med udgangspunkt i 
organisationsmodeller - en drøftelse af det 
fremtidige samarbejde i LC  
Bilag:  

• Modeller for organisering i LC 
 
Under punktet deltager Peter Cort.   
 

 
Claus Hjortdal orienterede om processen om udvikling 
af LC-Lederforums status i det organisatoriske system.  
 
Der er indgået samarbejdsaftaler med Frie skolers 
ledere og Uddannelsesforbundets ledere på 
sekretariatsniveau med øget daglig kontakt, 
vidensudveksling mv.   
 
HB drøftede fordele og ulemper ved de forskellige 
scenarier som beskrevet i bilaget. 
 
Overordnet set kan en styrket personalejuridisk 
medlemsservice give underviserleder-fællesskabet 
flere muskler som ’ren fagforening’, men hvor der 
samtidig skal være plads til forskellige skolepolitiske 
platforme, alt efter skoleform. 
 
HB var enige i, at der skal arbejdes videre med at 
styrke det fælles undervisersamarbejde – idet SKL’s 
selvbestemmelse også fastholdes. 

 

8. ”Øget selvbestemmelse” 
Til drøftelse og perspektiv (kl. 11.20-11.50)  
 
Rammesætning:  
I forbindelse med FV19 er 
Skolelederforeningen gået ud med følgende 
budskab:  
”Lad alle folkeskoler bestemme mere selv, 
så lederne sammen med medarbejdere og 
forældre kan sikre, at eleverne trives og 
bliver så dygtige som muligt.” 

 
Næstformanden lagde op til en drøftelse af SKL’s 
hovedbudskab ved FV19 om øget selvbestemmelse i 
og mindre detailstyring af folkeskolen.  
 
Kommentarer fra HB:  

• Vi skal ha’ minimeret administrationen, de tunge 
indberetninger, måltal mv. Helt basalt kunne vi 
nøjes med det, der står i Folkeskoleloven… 

• I hvert fald sådan, at vi som ledelse kan afklare 
det meste med skolebestyrelsen … i stedet for at 
der støbes nye politiske kugler hele tiden … 
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På mødet tages en drøftelse af ”øget 
selvbestemmelse” bl.a. ud fra 
spørgsmålene:  
- Hvordan øget selvbestemmelse? 
- Hvor lidt/meget øget selvbestemmelse? 

 
 
 

• Lige nu efterlades vores medlemmer i for mange 
klemmer… med for meget kontraktpolitik & krav. 

• I stedet for at stille flere administrative krav, 
kunne man konkret give hjælp til, hvordan den 
enkelte skole løfter deres opgave bedre …  

• Omvendt skal der være en eller anden form for 
benchmarking – og nogle nye ledere efterlyser/ 
ønsker måske også mere styring? 

• Det ser ud til at der er en tendens ift. at nye 
ledere ser lidt anderledes kultur / værdier / 
indstilling i forhold til ældre skoleledelser … 

• Jo, men vi vælter os i data, og vi må væk fra de 
mange kontrolforanstaltninger - til at arbejde 
mere med fx netop værdier. 

• Det kræver måske ikke så meget benchmarking, 
men at man er åben – deler viden  

• Vi vil gerne lære af andre, men der skal være 
plads til at gå forskellige veje - balance mellem 
fællesskabets skole og øget frirum lokalt … 

• Brug for tillidsreform med tiltro til at offentlige 
ansatte / ledere gerne vil sit arbejde og med tro 
på, at folk gør det bedste, de kan… 

• Vi burde kunne læne os op ad det politiske skift 
der er på vej med FV19 fokus på mere velfærd, 
nærvær… børns forhold.  

 
Sammenfattende vil foreningen gå i dialog med den 
nye regering og UV-minister for at give vedkommende 
en bedre forståelse af, hvordan folkeskolen drives, og 
hvorfor det ikke er nødvendigt med måltal for alt. 

 

9. Aktuelle politiske dagsordener  
Til drøftelse og perspektiv (kl. 11.50-12.20) 
  
Rammesætning:  
HB tager en drøftelse af aktuelle politiske 
forhold, herunder:  
- Sprogtest  
- DLF-kongres, valg til 

næstformand/formand  
- Inklusion (nærmere drøftelse vil ske på 

HB-mødet i august) 
- Nu efter folketingsvalget  

 
Under punktet deltager Søren Teglskov.   
 
Bilag:  

• Internt papir om inklusion. Se også KL-
nyhed fra 9. april 2019: Andelen af børn 
og unge med en psykiatrisk diagnose 
fordoblet på få år (behandles nærmere 
på HB-mødet i august): 
https://www.kl.dk/nyhed/2018/april/andelen-af-

 
Claus Hjortdal og Søren Teglskov orienterede om det 
politiske arbejde med bl.a.: 

• Sprogtest, hvor regeringens udspil af SKL, KL og 
DLF vurderes mangelfuldt. Processen er bremset 
af FV19, men udspillet vil blive færdigbehandlet 
kort tid, efter ny regering er dannet. 

• Optakt til valg til formand/næstformand i DLF 
har bragt ny kandidat i spil til sidstnævnte post. 

• Et bud på foreningens holdninger / politik ifm. 
inklusionsindsatsen er beskrevet i bilaget. HB: Et 
godt oplæg til drøftelse, kan det skal skærpes 
holdningsmæssigt – gerne med flere numeriske 
og ikke kun procenttal samt flere henvisninger til 
forskning. Gerne også bud på, hvordan skolen og 
ledelsen tackler de nye udfordringer. Tages op 
igen på HB’s augustmøde. 

• Efter FV19 er der særlig fokus på kontakt til ny 
regering og brev til ny UV-minister. Indlæg fælles 
med KL er på vej. På Folkemødet følges også op. 

 
 

https://www.kl.dk/nyhed/2018/april/andelen-af-boern-og-unge-med-en-psykiatrisk-diagnose-fordoblet-paa-faa-aar/
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boern-og-unge-med-en-psykiatrisk-diagnose-
fordoblet-paa-faa-aar/ 

 
10. Planlægning: De næste møder mv.  

HB-møde 14. august bemærk med 
sommerslutning.  
Til drøftelse og planlægning (kl. 12.20-
12.30) 

• Aktuelle politiske dagsordener (skolestart, 
skolebesøg d. 15. aug. mv) 

• Ny minister, møder mv.  

• Årsmødet, herunder podcast  

• Efter frokost forventes at HB-mødet bliver et 
tema-møde med fokus på inklusion med 
besøg udefra bl.a. Mette Lindgaard fra PwC 
kl. 14.00 

• OBS: HB-mødet i oktober er i 
Odense/skolelederkonference.  

 
              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 

 
Næste HB-møde: 

• Intet pt. herudover 
 
Kommende HB-møder: 

• Svenske Skoleledäres Forbünd har udarbejdet 
et hæfte om skolelederprofessionen, som vil 
blive taget på dagsordenen. 

• Foreningen vil mere systematisk invitere de 
politiske skoleordførere til HB-møder. 

 

 

11. Eventuelt  
 

Lene Burchardt oplyste, at hun stopper på sin skole og 
pt. søger andet arbejde – hvilket kan få betydning for 
hendes repræsentation i HB.  
 
 

 

https://www.kl.dk/nyhed/2018/april/andelen-af-boern-og-unge-med-en-psykiatrisk-diagnose-fordoblet-paa-faa-aar/
https://www.kl.dk/nyhed/2018/april/andelen-af-boern-og-unge-med-en-psykiatrisk-diagnose-fordoblet-paa-faa-aar/

