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FORMANDSMØDET DEN 9. JANUAR 2020 
 
Kære lokalformænd, leder-TR for de lokale afdelinger og formænd for faglige klubber,  
 
Vi ser frem til næste formandsmøde.  
Nedenfor ses endelig dagsorden.  
 
Formandsmødet afholdes den 9. januar 2020 fra kl. 10.00-16.30 i Nyborg.  
 
Mødet holdes på  
Sinatur Hotel Storebælt,  
Østerøvej 121,  
5800 Nyborg.  
 

 
Formålet med formandsmødet er at kvalificere Skolelederforeningens politik, position og strategi. Samtidig 
håber vi, at emner og dialoger kan kvalificere ledelsen hos dig.   
 
Bemærk at I vil sidde ved geografisk blandede gruppeborde, og vi henstiller til at svar på mail, 
telefonopkald mv. sker i mødets pauser.  
 
Vi glæder os til en god dag med stort fremmøde – tak for jeres registrering! 
 

ENDELIG DAGSORDEN 
 

Morgenbrød og morgenkaffe fra kl. 9.30 
Møderamme fra kl. 10.00-16.30 
Frokost fra kl. 12.30-13.30 
 

Dagsordenspunkterne 

 

1. Velkomst: Vi ser frem til en dag, hvor vi i fællesskab går 2020 i møde, og hvor vi sammen skal 

kvalificere Skolelederforeningens politik, position og strategi på udvalgte emner.  

 

2. Lærerkommissionens anbefalinger - Skolelederforeningens spørgsmål, perspektiv og position! 

Under dette punkt går vi i dybden ud fra ledelsesviklen.  

På formandsmødet vil der dermed ske noget andet og mere end det, som skete til Stormødet i 

Odense den 17.12.19 (et møde som flere lokalformænd deltog i).  

 

Per B. Christensen, formand for Lærerkommissionen, vil sammen med kommissionsmedlem 

Flemming Skaarup (skolechef i Horsens Kommune) holde et oplæg og gå i dialog om 

Lærerkommissionens anbefalinger set ud fra et ledelsesperspektiv.  

Der vil være mulighed for at stille skarpe spørgsmål.  

 

Efterfølgende arbejder vi videre med Lærerkommissionens anbefalinger, bl.a. ud fra spørgsmålene: 

Hvad betyder anbefalingerne for den lokale ledelse, for den lokale skole og for udviklingen i 

folkeskolen? Og hvad betyder Lærerkommissionens anbefalinger for Skolelederforeningens 

position? Formålet med dagsordenspunktet er at få tydeliggjort Skolelederforeningens holdninger 

og opmærksomheder ift. Lærerkommissionens anbefalinger.  

 

Bilag: Lærerkommissionens rapport 
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FROKOSTPAUSE  

 

3. Politisk Nyt: De mange input fra sidste formandsmøde er anvendt til konkret politikskabelse.  

På dagens møde arbejder vi videre for at kvalificere foreningen politisk.  

Under dagsordenspunktet `Politisk Nyt` sætter vi særligt fokus på:  

a. Kvalitetsrapporten – ny dagsorden om dialog. På baggrund af jeres input fra sidste 

formandsmøde har vi udviklet en ny model, hvor overskriften er Fra kvalitetsrapport – Til 

kvalitetsdialog”. Hvad tænker I om den nye model?  

b. OK21 – hvad ser vi i krystalkuglen. Kort oplæg om forventninger og tendenser. 

c. Foreningens nye vilkårsundersøgelse – hovedpointer og proces. Hvad er 

hovedresultaterne, og hvordan kan vilkårene styrkes lokalt på baggrund af 

undersøgelsen? 

 

PAUSE 

 

4. Drøftelse af foreningens politik om Inkluderende fællesskaber og kvalificering af holdninger og 

budskaber. Foreningens medlemmer flere gange givet udtryk for, at der er udfordringer ift. 

inkluderende fællesskaber. På mødet vil vi sætte fokus på såvel udfordringer som muligheder. 

Foreningens politik om inkluderende fællesskaber vil blive fremlagt, og i grupper drøfter vi 

holdninger og handlinger.  

 

5. Godt nytår! Inden vi runder mødet af, vil vi sætte spot på 2020. Hvad er hovedperspektiverne for 

det år, vi går i møde? Og hvilke ønsker er centrale for os?   

 

6. Eventuelt 

 
 
Med venlig hilsen på vegne af Hovedbestyrelsen,  
 
Sidder du inde med spørgsmål til mødet, så kontakt endelig undertegnede  
 
Med venlig hilsen  
  
Katrine Thomsen 
Sekretariatschef 
Skolelederforeningen 
Snaregade 10 A  * 1205 Kbh. K 
Hovedtlf. 7025 1008  *  Mobil  2273 8495 
Mail kath@skolelederne.org 
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