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Referat 6. februar 2020  

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
Den 7. februar 2020 

 
Tid 

 
9.45 – 16.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde / frokost fra kl. 12.30-13.30 

 
Sted    

 
Snaregade 10A, København K.  

 
Deltagere 

Fra hovedbestyrelsen:  
Claus Hjortdal, Dan Gert Christensen, Marianne Kipker, Peter Hansen, Peter Nellemann, 
Torben Møller Nielsen, og Dorte Andreas (mødeleder).  
 
Under pkt. 4 deltager forretningsudvalget fra Danmarks Lærerforening (DLF).  
Fra sekretariatet: Katrine Thomsen og Michael Diepeveen (referent) 
Under pkt. 3,4, 5 og 7 deltager Peter Cort. 
Under pkt. 6 deltager foreningens revisor Palle Mørch samt Merethe S. Erbs.  

Bemærk  

Afbud Lars Aaberg 

 

DAGSORDEN  
 

REFERAT 
KORT OG KONKRET 
Tidsramme fra kl. 9.45 -10.00 – vi mødes i Galleriet  
 

1. Godkendelse af hovedbestyrelsens 
dagsorden  
Til godkendelse.   

 
Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste 
hovedbestyrelsesmøde 
Til godkendelse  
Bilag: Referat fra den 8. januar 2020 

 
Godkendt. 

 
POLITIKSKABELSE OG TEMA  
Tidsramme – Fra kl. 10.00 -15.45 i Galleriet  

 
3. Lærerkommissionen / Ny Start / OK21 

Til drøftelse (kl. 10.00-11.00) 
 Rammesætning:  
Den 16.12.19 blev anbefalingerne fra 
lærerkommissionen første gang præsenteret 
og offentliggjort, den 17.12.19 blev der afholdt 
Stormøde om anbefalingerne for DLF-
kredsformænd og Skolelederforeningens 
lokalformænd, dernæst har 
Skolelederforeningen haft formandsmøde d. 
09.01.20 med skærpet fokus på ledelse ift. 
lærerkommissionens anbefalinger.   
Hovedbestyrelsen har desuden primo 
december 2019 haft møde med 
forretningsudvalget i DLF for at drøfte Ny 
Start/OK21.  
På dagens møde drøfter hovedbestyrelsen og 
forretningsudvalget igen (jf. dagsordenspunkt 

 
HB havde med fire delegerede dagen før deltaget i 
en ekstraordinær DLF-kongres med fokus på den 
strategi, DLF lægger i forhold til at berede vejen for 
Ny start, herunder få baglandet med. 
 
Formanden orienterede om hovedindtrykket fra 
DLF-kongressen samt den DLF-resolution, der var 
forberedt – og som kongressen med et meget stort 
flertal vedtog med 6 punkter – ligger HER: 
 
https://www.dlf.org/media/13125029/kongresvedt
agelse_arbejdstidsaftale_februar2020.pdf 
 
Af HB’s drøftelse fremgik, at foreningen støtter 
samarbejdssporet med fokus på inddragelse og 
dialog – uden det betyder, at ledelsens endelige 
skøn, fleksibilitet og ledelsesretten fratages. Vi vil 
være opmærksom på vigtigheden af, at SKL ses 
som en part, der lokalt inviteres ind i de fora, der 

https://www.dlf.org/media/13125029/kongresvedtagelse_arbejdstidsaftale_februar2020.pdf
https://www.dlf.org/media/13125029/kongresvedtagelse_arbejdstidsaftale_februar2020.pdf
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4) – denne gang med udgangspunkt i 
Lærerkommissionens anbefalinger.  
 
Inden drøftelsen med DLF-forretningsudvalg 
har hovedbestyrelsen emnet på dagsordenen 
for at klargøre holdninger og perspektiver.  
Under punktet deltager Peter Cort. 
Bilag:  

• Tidsplan for OK21, LC Lederforum 
• Internt notat – Skolelederforeningens 

opmærksomheder ift. 
Lærerkommissionens anbefalinger  

• Opsamling fra Formandsmødet d. 9. 
januar 2020 – SWOT ift. 
Lærerkommissionens anbefalinger.   

evt. rammesættes i en læreraftale. Vi ønsker ikke 
konflikter flyttet ud på skoleniveau. 
 
SKL ønsker en lærerarbejdstidsaftale – der er brug 
for at få sat punktum for tvisten tilbage fra 2013. 
SKL er fortsat i 3. position med samtaler med DLF 
og KL, jf. udsendt notat med opmærksomheder ift. 
temaet, som HB godkendte. 

 
4. Besøg af forretningsudvalget i DLF - 

Lærerkommissionen / Ny Start / OK21 
Til drøftelse (kl. 11.00-12.00) 

 Rammesætning:  
Hovedbestyrelsen har besøg af 
forretningsudvalget fra DLF for at de to 
organisationer sammen kan drøfte 
Lærerkommissionens anbefalinger.  
 
Under punktet deltager Peter Cort. 

 
Anders Bondo orienterede om den proces/strategi 
DLF følger internt og eksternt i forberedelsen af Ny 
Start, herunder de konkrete periodeforhandlinger, 
der starter til marts. Grundlaget er anbefalingerne 
fra kommissionen. 
 
SKL fremlagde sin position og de overvejelser, som 
fremgår af drøftelsen under pkt. 3, herunder notat. 

 
5. Opfølgning på pkt. 4  

Til drøftelse (kl. 12.00-12.30) [FROKOST 12.30-13.30] 
 Rammesætning:  
På baggrund af drøftelsen med 
forretningsudvalget i DLF reflekteres nærmere 
om lærerkommissionen/Ny start/OK21.  
 
Under punktet deltager Peter Cort.  

 
HB drøftede status. Vi støtter, at der indgås ny 
lærerarbejdstidsaftale, men at den skal være 
fleksibel og ubureaukratisk.  

 
6. Skolelederforeningens årsrapport 2019 

Til gennemgang og godkendelse (kl. 13.30-
14.15) 
 Rammesætning:  
Skolelederforeningens årsrapport for 2019 er 
udarbejdet, afstemt og forelagt foreningens 
eksterne revisorer.  
Under punktet deltager foreningens revisor 
som gennemgår årsrapporten.  
 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender 
og underskriver årsrapporten.  
 
Under punktet deltager foruden foreningens 

revisor Palle Mørch også Merethe S. Erbs. 

 

 
Sekr. chefen orienterede om udarbejdelse af 
regnskab 2019 (årsrapport), der er godkendt af de 
valgte, kritiske revisorer, og foreningens aut. 
revisor Palle Mørch gennemgik de enkelte poster. 
 
Palle Mørch oplyste, at regnskabet er revideret og 
givet en blank påtegning. Resultatet er positivt, og 
foreningen er herudover godt konsolideret. Så 
godt, at likvide midler anbefales investeret.  
 
HB tog orienteringen til efterretning, godkendte og 
underskrev årsrapport 2019. 
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Bilag: Skolelederforeningens årsrapport 2019, 

eftersendt 

 
7. Økonomiske forhold 

Til gennemgang og beslutning (kl. 14.15-14.35) 
 Rammesætning:  
Under punktet gennemgås 
Skolelederforeningens aktuelle økonomiske 
nøgletal samt udkast til budget 2021. Budget 
2021 skal forelægges på 
repræsentantskabsmødet i marts 2020.  
 
Bilag:  

• Økonomiske nøgletal for februar 2020, 
eftersendt 

• Udkast til budget 2021, eftersendt 

 
Sekr. lederen gennemgik nøgletal. Medlemstal 
ligger nogenlunde stabilt, og restancer ligger lavt. 
Foreningen vil undersøge organisationsprocenten. 
 
Budget 2021, der fremlægges på repr. mødet, blev 
gennemgået i sammenligning med resultat 2019 og 
budget 2020. Der var foreslået en justering vedr. 
formandsmøder/repr. møder.  
 
HB tog gennemgangen af nøgletal 2020 og budget 
2021 til efterretning.  

 
8. Kommende repræsentantskabsmøde d. 

26.03.20 
Til evaluering, drøftelse og perspektiv (kl. 
14.35-15.00) 
 Rammesætning:  
Foreløbig dagsorden samt indstilling til 
vedtægtsændring er sendt ud til foreningens 
repræsentanter.  
Under punktet drøftes valget til HB – dvs. 
pointmetode samt præsentationsform 
desuden drøftes evt. opmærksomheder ift. det 
kommende repræsentantskabsmøde.   
 
Under punktet deltager Henrik Sloth. 

 
Sekr. lederen opridsede rammen for afholdelse af 
repr. møde 2020 med særlig fokus på HB-valg. 
 
Her tages udgangspunkt i en tidligere anvendt 
forretningsorden med brug af ’pointmodellen’ ved 
afstemning – nu med tilretninger, da der er valg til 
ordinære HB- medlemmer og ikke formandskab. 
Hver kandidat får 3 min til mundtligt valgindlæg. 
Desuden fokus på suppleanter til HB.  
 
Der tænkes nyt i form, mødeafholdelse med bl.a. 
skriftlig beretning i plakatform samt oplæg til øget, 
skarp debat om vilkår, OK21 mv. Desuden vil der 
være godkendelse af regnskab, budget og forslag til 
vedtægtsændring om ny kadence for repr. møder.  
 
HB tog orienteringen til efterretning og godkendte 
forretningsorden for repr. møde.  

 
9. Aktuelle politiske dagsordener  

Til orientering, drøftelse og perspektiv (kl. 
15.00-15.45) 
 Rammesætning:  
Under punktet drøftes aktuelle politiske 
dagsordener. 
Hvad er der sket siden sidste HB-mødet. Under 
punktet er der emner både til orientering og til 
drøftelse.  
Der vil forventeligt være behov for at drøfte 
flere af emnerne igen på kommende HB-
møder.  
 
- Evaluering af folkeskolereformen, 

herunder de politiske udmeldinger, 
opmærksomheder, foreningens ståsted 
mv.  

 
Reform: Seneste VIVE-rapporter viser ikke endnu 
målbar effekt af skolereform på læring og trivsel.  
Foreningen (og ministeren) har været forholdsvis 
rolig og peget på, at der stadig er mulighed for at 
bygge videre på det nuværende grundlag. 
 
Næstformanden har været til folketingshøring om 
bevægelse med forskningsinput, måltal, vilkår på 
skoler og for ledelse. Politisk ønskes indsatsen 
opprioriteret, foreningen fortsætter med at søge 
dialog om, hvordan krav bedst realiseres. 
 
Aktuelt d.d. vedr. anbefalinger om nationale test, 
mener foreningen, der er plads til forbedring, men 
ikke at nationale test skal skrottes. De må udvikles, 
så de fungerer korrekt, og test skal anvendes mere 
som praksisnært dialogværktøj.  
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- Høring om bevægelse 
- Nationale Test  
 
- KL-børnetopmøde d. 30.-31. jan.  
- Vinterkurser, Tværkommunale 

formandsnetværk mv. rundt i landet – 
input fra skoleledere  

- Ekstraordinær kongres i DLF d. 5. feb.  
- Inklusion, Sorømøde mv. d. 23. feb. 
- Repræsentantskabsmøde i LC, møde i LC 

Lederforum 
 

- Planlægning af folkemødet 2020 
- Status IoT 

 
Børnetopmøde: Relationer, minglen og en række 
gode faglige oplæg om bl.a. børn i vanskeligheder, 
med særlige udfordringer, kammeratskab, økonomi 
mv. Formanden i debatpanel.  
 
Særligt næstformanden har deltaget på en række 
vinterkurser – samme optagethed af vilkår, OK21 
og Ny Start, inklusion, ros til de 40 forslag og til ny 
form for afholdelse af formandsmøder mv.  
 
Forsinket Sorø-møde afholdes søndag 23. februar 
om inklusion – SKL har fået 4 pladser. 
 
Folkemøde 2020 er i planlægning med deltagelse i 
debatter under arb. titel ”Gode børnefælleskaber”. 
 
IoT-projektet har fået 200.000 fra Teknologipagten, 
men det kan knibe med skolernes tid/resurser. 
 

 
10. Planlægning: De næste møder mv.  

HB-møde 11. marts 
• Økonomiske nøgletal  

• Planlægning af visionsseminar d. 19-
20. maj for HB 

• Lærerkommissionen/OK21 

• Politisk nyt  

• Politisk drøftelse af 
folkeskolereformen   

• Opfølgning fra formandsmødet – 
ønsker for 2020 

 
Kommende HB-møder 

• Ombudsmanden, sager om mobning, 
dokumentationspligt mv. 

• Besøg på LEAPS-skoler 

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

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

 
Ud over det nævnte:  
 

- Budget for årsmøde 2020. 
- Repræsentantskabsmøde 2020. 

 

11. Eventuelt  
 Fødselsdag den 20. februar  

 
Deltagelse v/ formandens reception blev vendt. 
 
Stor tak til Dan Christensen for hans mangeårige, 
gode arbejde i HB. Og go’ vind i hans nye job som 
skoleleder, Sisimiut, i Grønland!  
 

 


