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Plenum
scorer højt i til

fredshed, men for 
at prioritere digital 

kommunikation falder 
frekvensen fra 

7 blade til 5 

Plenum+ modta-
ges af ca. 3.300 

personer og åbnes af 
ca. 41 %. Udsendes nu 

26 gange. Form og 
indhold udvikles 

M
ål

sæ

tningerHOVED-
BESTYRELSE 

Claus Hjortdal, formand / Dorte Andreas, 
næstformand / Dan Gert Christensen / Peter 
Hansen / Lene Burchardt Jensen (til 1/9-19) / 

Marianne Kipker (fra 1/9-19) / Peter Nellemann / 
Torben Møller Nielsen / Lars Aaberg 

Vores værdier: 
Skolelederforeningen – tæt på dig 

og skolen – vi har mod og indsigt til 
at fi nde løsninger og vise retning

REPRÆSENTANT-
SKABSMØDE

Hvad vil vi, hvad gør vi: Mødet har fokus på 
foreningens aktiviteter Formanden beretter: 

Mundtligt om tendenser samt indsatser vi 
prioriterer Skriftlig beretning: Ny form og 
nyt udtryk, men skal stadig godkendes iht. 

vedtægterne Valg til HB: I år skal der vælges 
6 ordinære HB-medlemmer Indkomne forslag: 
Se den udsendte dagsorden til mødet Oveni: 
Drøftes foreningens målsætninger, det lokale 

arbejde, OK21, økonomi m.m. Debat: Vi 
opfordrer til, at den bliver livlig og skarp! 

SKOLELEDELSE
Rådgivning: Ansættelse, myndigheds-

rolle, lovgivning mv. Sparring: 
Administration, strategisk ledelse, 

læringsledelse, pædagogik, dilemmaer, 
økonomi, kommunikation mv. Inklude-

rende fællesskaber: En opgave, 
som presser Samarbejde: Forvaltning 

skolebestyrelse, medarbejdergrupper, 
i ledelsesteamet og situationer af 

skole- og ledelsesfaglig art 
Jobskift: Bistand ved ansættelse, 
tiltrædelse, karriererådgivning mv.

FORHANDLING
Aftaler: Forhandlinger om afsked, fra-

trædelse, opgaver, samarbejde mv. Dialog: 
Telefonisk, men i hovedparten af sagerne 
bliver medlemmet fulgt via fysiske møder 

Bisidder: Vi deltager i de alvorligere sager 
som bisidder Lokale forhandlinger: Vi 

bistår lokalforeninger med lønforhandlin-
ger, lønstatistik og fornyelser af aftaler 

Godtgørelse: Vi skaff er lejlighedsvis med-
lemmerne kontante beløb for aftalebrud, 

tort m.m. Kurser: Forsat TR-grundkursus og 
udvidet forhandlingskursus

INTERESSE-
VARETAGELSE

Politik: Vi søger at tale skoleledernes sag 
og sætte dagsorden Samarbejde: Med 

undervisningsministeren, partiernes skole-
politiske ordførere, KL, UVM, BKF, DLF, BUPL 
m.fl . Repræsentation: Foreningen deltager i 
en række udvalg, styre-, arbejds-, følge- og 

referencegrupper mv Foretræde: For Folke-
tingets Børne & Undervisningsudvalg mv    

Høringssvar: Ny lovgivning og regler Lokalt: 
I princippet arbejdes på samme måde med 

politikere, forvaltning, interessenter

PERSPEKTIV
Debat: Er vi mere proces- og politikska-

bende end resultatorienteret? Navigation: 
Gør vi det godt nok i det skolepolitiske 

farvand? Centralt/lokalt: Hvordan udvikler 
vi kurser, netværk, møder og tilbud? 

FVHL: Hvad skal revideres/revitaliseres? 
Vilkår: Hvordan sikre os løn- og arbejds-
mæssigt? God skoleledelse: Skal vi selv 

formulere, hvad god skoleledelse er? 
Finansiering: Halter, hvordan vendes ud-

viklingen for folkeskolen? Synlighed: Er det 
nok i sig selv, hvad giver resultater? 

1 Politisk opbakning til en god folkeskole (resurser, 

rammer, udvikling)  1 Større klarhed om folkeskolen, 

så fl ere vælger folkeskolen til  1 Folkeskolen skal 

være for alle elever – inklusion skal på dagsordenen  1 
Tid og ro til implementering, færre ændringer, mindre 

bureaukrati  1 Mere tid til bl.a. faglig ledelse, men 

uden at ledelsesrummet ædes  1 Respekt for folke-

skolen, politisk position bevares, synlig forening  1 
De lokale foreninger i skolelederforeningen skal også 

styrkes

FORSKELLIGE 
INDSATSER

BFA-samarbejdet: Også for ledere tæller 
trivsel og et godt arbejdsmiljø Ledelse ligetil: 
Med Dafolo Forlag tilbyder vi en bogserie om 

ledelsesudfordringer Røgfri fremtid: Vi er med 
i partnerskabet med Kræftens Bekæmpelse og 

100 interessenter OrkesterMester: Med 
musikskoler og DR SymfoniOrkestret udbreder 
vi musikken Ekstremisme: Med PET og Next 
Step har vi udviklet fi lm og materialesamling 
FVHL: Med parterne har vi lige lavet folderen 

’Få fl ere til at vælge folkeskolen til’

MEDLEMSSERVICE
Sekretariat: Bistand, rådgivning mv. om løn-, 

ansættelses-og faglige interesser Udspil: 
Analyser, arbejds- og politikpapirer, eksterne 

indlæg, kronikker m.m. Til baggrund: 
projektledelse, tovholderfunktion, materialer, 

guides, talepapirer, alm. sagsbehandling, 
medlemshenvendelser mv. Drift: Vi arbejder på 
at sikre en eff ektiv, pålidelig administration og 
en god økonomi Ny teknologi: GPDR-eftersyn 
og sikrere medlemssystem, nyt sagssystem og 

bilagssystem

SKOLEPOLITIK
Folkeskolen fylder: Fortsat i den off entlige 
debat med nye dagsordener, rapporter og 
undersøgelser Ny regering: Folkeskolen 
skal prioriteres, og fri og lige adgang til 

uddannelse er vigtigt Tillid: Regeringen siger 
også, at skolerne skal have større frihed og 
underlægges mindre kontrol. Styringsiver. 
Alligevel har 2019-20 været præget af nye 

forordninger og lovgivning Relationer: Vi er i 
dialog med politikerne om de udfordringer, 

skolen/lederne står med

FOLKESKOLE
Fællesskabet: Folkeskolen bør være kommende 

forældres førstevalg Samarbejde: Vi videre
fører og udvikler vores partnerskabsprojekt 

’Folkeskolen. Vores. Hele Livet’ Tal folkeskolen 
op: Foreningen har startet kurser i at synliggøre 

folkeskolen! 7 er pt. afholdt og fl ere på vej 
Inspiration: I FVHL-partnerskabet er udarbejdet 
idéer til at synliggøre skolerne På folkemødet: 

Vi har sat fokus på ’Folkeskolen: Danmarks 
vigtigste fællesskab’ i debatterne

Danske skoleelever er blandt 
de børn i Europa, der sjældnest 

oplever mobning_
På uddannelsesområdet er 
Danmark blandt de absolut 
bedste blandt 28 EU-lande_ 

Danmark klarer sig blandt 34 
OECD-lande ekstremt positivt 

mht. social mobilitet_
Eleverne ligger over 

gennem snittet i læsning, 
matematik og til dels naturfag_ 

97 % af lærere har styr på 
undervisningen, 99 % har det

 godt med eleverne
Kilder: Undersøgelser fra Statens Folkesundhed, 

EU-kommissionen, OECD, Talis, Pisa og VIVE

FORENING
Det store VI: Skolelederforeningen vil være 

det stærke ledelsesfaglige mødested for med- 
lemmer og lokalforeninger Vilkår: Vi vil være 
foreningen, der sikrer gode løn- og arbejds-
vilkår. Ikke på min vagt Årsmødet: 2019 var 

igen et tilløbsstykke med deltagelse af ca. 1800 
medlemmer Kurser: To gange årligt for nye 
skoleledere og om god skoleledelse/elever i 

vanskeligheder Gå-hjem-møder: Øst/vest om 
faglig ledelse, UU-ledere, indskolingsledere og 

for konsulenter m/ ledelsesbeføjelser 

OVERENSKOMST
OK21-forhandlinger: Vi ønsker en leder-
overenskomst, der mærkes positivt Vores 

OK-krav: Opstilles i en proces med dialog og 
inddragelse Proces: Foreningen vil samle op 

på medlemmernes erfaringer og formulere for-
slag til forbedringer af skoleledernes vilkår 
OK-projekt: KL og SKL fortsætter fokus på 

faglig ledelse Ny start: Vi ønsker aftaler med 
fl eksibilitet, ledelsesrum og fornuftige ledelses-
vilkår Lærerkommission: God skole ledelse er 

vigtigt – hvad er så god ledelse? 

  LC-Lederforum består af Skole- 
lederforeningen, FS Leder, 

Uddannelseslederne og FGU _
Her varetages alle forhold inden 
for lederoverenskomsterne på 

undervisningsområdet_
 Via LC er foreningen en del af og 
med i Forhandlingsfællesskabet _

Og i Fagbevægelsens Hoved-
organisation, hvor vores formand 

er talsmand for 40.000 ledere_
Formanden deltager i DLF’s HB, 
og SKL har fem repræsentanter 

i DLF’s kongres_
Internationalt med i European 

School Heads Association og det 
nordiske ledersamarbejde

 
Foreningen har gennemført 
en ny stor undersøgelse af 

skoleledernes ledelsesvilkår _
Halvdelen af arbejder mellem 

44-49 t/ugtl og hver 
5. mellem 50-55 t/ugtl._

Både øverste og mellemledere 
bruger for meget tid på 

administration og elevsager_
Kun en af 7 mener, at de har 

tid ledelse af læring_
Kun en af 7 ledere har tid til 
at arbejde med nationale og 
kommunale målsætninger _
I ledelse af specialunder-

visning, inklusion mv. 
bekymrer økonomien

Mænd

Alle

Kvinder

MEDLEMSFORDELING 2019
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Vi har i  
2019-20 

arbejdet med en 
række 

overordnede 
mål

En stærk 
forening, der 

arbejder for vores 
fælles interesser

Der er behov 
for øget 

selvbestemmelse 
for alle folke-

skoler

Finansieringen 
af folkeskolen 
skal matche 

ambitionerne

Folkeskolen 
skal være 

forældrenes 
naturlige 
førstevalg

– 1 –

SKOLELEDERFORENINGENS POLITISKE HOVEDMÅL

2019
Kig ind i pjecen og se de 

4 
hovedmål, vi arbejder sammen om at realisere

Kære lokalbestyrelse!
Der er en stor interesse om folkeskolen, om vores 

børn og unges fremtid, om alt det vi gør – og om 

vi gør det godt nok! 

Det må vi forholde vi os til som skoleledere! De 

mange forandringer og nyskabelser berører os 

også som skolelederforening…

Vi vil sikre gode arbejds- og ledelsesvilkår! Vi skal 

sikre folkeskolens økonomi. Vi vil gerne have en 

stærk og synlig skolelederforening.

Aktuelt arbejder foreningen med 4 udvalgte 

politiske hovedmål, og for at få størst effekt skal 

vi arbejde i samme retning centralt og lokalt!

154328 Politiske hovedmål_folder_8sider.indd   1

01/04/2019   14.23

Hoved-
bestyrelse: 

Månedligt for 
formandskab og 

6 ordinære 
HB-medlem-

mer

Formands-
møder: 2 gange 
årligt i med stort 

set samme 
deltagere

Repræsentant-
skab: Møde årligt 

for ca. 120 
repræsentanter 

 Lokale 
møder: Gene-

ralforsamlinger, 
medlemsmøder og 
regionale vinter-

kurser

Dialogmøder: 
5 regionale 

møder for lokale 
bestyrelser, med-

lemmer og HB 

Formands-
netværk: Ca. 2-3 
tværkommunale 

møder i 11 
regionale fora

Pensionist-
fraktion: Arrange-
menter og delta-
gelse i forenings-

aktiviteter

Lederklubber: 
6 klubber for le-
dere på særlige 

områder med egne 
fora

Skolereformen er 
underfi nansieret _ 

Over de sidste 10 år 
er skåret 15-16 % lærere 

og ledere væk fra 
folkeskolen   _ 

Hvor ca. 12 % af 
eleverne i 2000 gik i 
private/frie skoler, er 

tallet nu ca. 18 % _ 
Folkeskoler, hvor 

toppen og bundens 
børn mødes, er faldet 

fra 40 % til 28 %

Kilder: Tal fra Danmarks Statistik, 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 

KL, Kommunernes løndata

DE ANDRE, DET ER OS!

Børn skal undervises i eller så tæt på det 

almene fællesskab som muligt

OM ARBEJDET MED INKLUDERENDE FÆLLESSKABER

1. Udvikling af kompetencer. Lærer- og lederkompetencer skal udvikles, 

så de i højere grad understøtter den pædagogiske praksis inden for 

inkluderende undervisningsmiljøer. 

2. Kvalitetssikring. Professionel opgaveløsning ifm. indsatser for børn 

med særlige behov, herunder et tydeligt progressionsperspektiv for 

barnet samt samarbejde, dokumentation og handleplaner. 

3. Tidlig, forebyggende indsats. PPR og socialforvaltningen skal tidligere 

ind i sagerne med rådgivning og støtte. Hurtighed, intensitet og 

fleksibilitet er nøglebegreber.

4. Ressourcer. Skal i højere grad understøtte inkluderende fællesskaber, så 

færrest muligt henvises til tilbud uden for de almene skoler.

Vi foreslår at arbejde med seks hovedtemaer

5. Grundviden og viden om årsagerne til udviklingen og hvad der virker.

6. Indsatstrappen. Klarhed om indsatstrappen lokalt og kommunalt. 

Eleverne skal have den korrekte støtte, og på baggrund af effekten af 

indsatsen, skal der justeres op og ned ad indsatstrappen. Derfor skal 

der arbejdes med mellemformer.

• Hvis vi skal lykkes, skal der være en tydelig rød tråd mellem 

forligspartierne og folkeskolens parter.

• Lige fra dialogerne i Kvalitetsforum til dialogen i de lokale kommunal-

bestyrelser til dialogen mellem skole, forvaltning og lokalpolitikere til 

dialogen mellem elever, medarbejdere, skolebestyrelse og skole ledelse. 

• Vi foreslår at etablere et partnerskab mellem ministerierne og skolens 

parter om kvalificering af inklusionsindsatser via arbejdet med 

inkluderende fællesskaber.

Den røde tråd i arbejdet på området – fortsat

• Børn skal undervises i eller så tæt på det almene fællesskab som 

muligt.

• Læringsbegrebet er individualiseret.  Vi er ”oppe imod” en kultur og 

samfundsudvikling, der peger væk fra fællesskabet. Det bør ændres.

• Vi har behov for at etablere viden (evidens) for effekten af forskellige 

typer af tiltag.

• Det er vigtigt med forståelse af, at der fortsat vil være børn, som har 

brug for specialtilbud uden for folkeskolens ramme. Men grundlæggende 

med det formål at komme tilbage til folkeskolen, hvis muligt.

Den røde tråd i arbejdet på området

• Fleksibelt beredskab på skoleniveau. Hurtig handling.

• Kompetenceudvikling ift. arbejdet med inkluderende læringsmiljøer.

• Samarbejde med socialforvaltning, PPR og skolerne skal styrkes - hvad 

fremmer det gode samarbejde?

• Sammenhæng mellem indsatser jf. folkeskolelov og jf. servicelov.

• Kvalificering af sproget om børnene.

Værktøjer og processer, der kendetegner det 

fremtidige arbejde – fortsat

Fremtid

LYT 
MED!

Ikke på 
min vagt

Vi til stede på 
blad, web, 

nyhedsbrev og 
sociale medier

SKL’s Face-
book-platform har 
ca. 2.100 følgere, 

vores Twitter-profi l ca. 
2.700, og Linkedin 
er nu taget i brug 

Besøg på hjem-
mesiden er ca. 

4.800 brugere og 
23.000 sidevisnin-

ger pr. måned 

Vi arbejder 
også med andre 

medier, i år ca. 20 
videoer samt 

3 podcasts om 
skoleledere.

PS: Det er et pluk fra formandsmødet i januar.
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Afsked

Pensionsberegninger

Kontraktansættelser

Afskedigelsessagerne fordeler sig ’ligeligt’ med 
ca. 2/3 mellemledere og 1/3 øverste ledere.

SAGSSTATISTIK 2019

I beslutnings-
fora etableret af 

regering, ministre, 
partierne, KL, 
DLF og andre 

aktører

Udvalgsar-
bejde/høring 
om fx ghetto-

pakke, sprogprøver, 
fælles mål, vika-

rer, tests…

Arbejds- 
og under-

visningsmiljø, 
nye slags 

l æringsforløb, 
læringsledelse 

m.m. 

På 
decentralt plan 

i kommuner med 
lokalpolitikere, 

forvaltning, andre 
organisationer

Kvalitets-
rapport, kompe-
tenceudvikling, 
leder- og lærer-

uddannelse, EUD, 
udsatte børn…

Opfølgning 
på skoleforskning 
og reformopfølg-
ning, der sætter 

dagsorden

Samt 
praksisfaglig-
hed, trivsel, 

læsning, bevægelse, 
understøttende 
undervisning, 

fravær

 I fokus er 
bl.a., hvordan vær-

dierne i forhandlinger 
øges_

 I 2019 har vi været tæt på arbej-
det med sikring af ledelsesvilkår_

Oplæg på medlemsmøder 
om lønspørgsmål, for-

handling mv

Vilkår Særligt for tjeneste-
mænd i den lukkede 

gruppe er det vigtigt at søge 
rådgivning_ 

Det samme for tjenestemænd på 
fuld pensionsalder om optimalt 

pensionstidspunkt _
For overenskomstansatte henviser 

vi til Lærernes Pension, som 
yder ekspertrådgivning

Pension

Alle medlemmer, der oplever 
vanskeligheder i deres ansæt-

telse, får tilbudt bisidder _
Alle tjenstlige sager er individuelle og 

har hver for sig komplekse udfordringer _ 
Mange sager tager dog udgangs-
punkt i sygefravær, samarbejde 

og økonomistyring

A
fsked

 1

Ekstremisme 

– ikke på min vagt

Hvad har det med skoleledelse at gøre?

Kære forældre!
Digitale medier i skolen er et af de temaer, der ofte debatteres. Medierne udgør også en væsentlig 

del af skolebørns liv i hjemmet. Børn påvirkes hver dag 
af digitale platforme og sociale medier. Det er derfor 
afgørende, at der er opmærksomme voksne omkring 
børnene både i skolen og i familien, som kan guide  og hjælpe dem med at forstå og rammesætte  brugen af digitale medier. 
Det forholder vi os til som skoleledere, og vi har  

i samarbejde med speciallæge, ekspert i digital sundhed 
og forfatter til ’SLUK– kunsten at overleve i en digital 

verden’ & ’Offline’ Imran Rashid lavet denne pjece samt 
en video til dig som forælder om, hvordan vi kan sætte 
gode fælles rammer om skolebørns digitale hverdag.

Kilder til denne pjece:
• SLUK – Kunsten at overleve i en digital verden & Offline 

Bøger af læge Imran Rashid samt www.sunddigital.dk (Imran Rashid)• Børns Vilkår er i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge gået 
sammen om fire nye rapporter støttet af TrygFonden under overskriften 
’Digital Dannelse i børnehøjde version 2.0.’ Del 3 og 4 beskæftiger sig 
med skolebørn på mellemtrinnet og i udskolingen. Rapport 3 handler 
om ’Skolebørns liv med digitale medier hjemme og i skolen’  
Find den her: https://bornsvilkar.dk/digital-dannelse-i-boernehoejde/• Skærm – skærm ikke? Rapport om skolers mobilregler:  

Hvorfor? Hvordan? Hvad virker?  Rapporten af ph.d. Andreas Lieberoth fra DPU, Aarhus Universitet,  
analyserer danske skolers mobilregler i 2018, inklusive deres effekter 
og årsager, som skolerne selv har observeret dem. Find den her: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/

Ebog_-_Skaerm_-_skaerm_ikke.pdf
• Der er så meget forældre ikke forstår… Guide til forældre med 7-12-årige 

børn, udgivet af Medierådet for Børn & Unge og Red Barnet, 2019  
www.medieraadet.dk

• www.skolelederforeningen.dk

9 råd til at hjælpe dit barn til gode digitale vaner
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Find mere viden om børn og gode digitale vaner1. Vis interesse og nysgerrighed  for dit barns digitale liv, som er en lige så vigtig del af dit barns liv  
som andre fritidsinteresser og måske en adgangsbillet til fællesskabet.  
Spørg, hvad han eller hun interesserer sig for på nettet. Besøg de  
platforme, sociale medier og de spil, der optager dit barn.2. Undersøg, hvad I siger ja til og vær kritisk  inden du og dit barn opretter en profil. Man ’betaler’ ofte med sine data- 

oplysninger som alder, køn, kontaktoplysninger, likes, opdateringer,  
kommentarer og deling af links, billeder, film og lyd. Tal med dit barn  
om at være kritisk over for reklamer, konkurrencer, m.m.

3. Vær tilstede og tilgængelig  for dit barn digitalt. Hjælp med at løse problemer opstået digitalt, som  
du ville gøre med andre konflikter, og tal med dit barn om, at man skal  
opføre sig på samme måde over for andre på nettet som i virkeligheden. 4. Lav regler for skærmfri tid  indfør tidsbegrænsning for online-brug og mediefri zoner. Hjælp dit barn med 

at bruge ferier, weekender og måltider på at holde digitale pauser. Hvis I har 
en regel om, at skærme og spil er slukket fx mellem 17-19, er det nemmere for 
barnet at fortælle vennerne, at i det tidsrum er han eller hun ikke online. 5. Skab rutiner 

for at lære dit barn tålmodighed, fordybelse, at samarbejde, at gøre én  
ting ad gangen, at overholde spilleregler og vente på tur og ikke mindst  
at klare kedsomhed. Det er vigtigt at italesætte og øve for at sikre sociale 
kompetencer og at kunne kontrollere behov og opmærksomhed.6. Følg med i skolens arbejde med digital dannelse  

hvis det ikke er i gang, så efterspørg det. Digital dannelse kan fx være  
et emne, som klassens kontaktforældre inviterer til dialog om, og som  
skolebestyrelsen kan drøfte.

7. Send ikke beskeder  til dit barn i skoletiden. Hav omtanke for, at det forstyrrer dit barn, hvis du 
sender en sms midt i undervisningen. Hold igen med beskederne, også selv 
om dit barn oplever en konflikt – dit barn skal lære at løse konflikter selv.8. Lær dit barn gode onlinevaner  såsom at tale pænt, blokere ubehagelige personer, ikke dele private 

oplysninger og at slå privatlivsindstillinger til på de sociale medier. Tal med 
dit barn om at spørge om lov, inden man filmer og tager billeder af andre  
og deler dem – og at respektere et nej!

9. Vær en god rollemodel overhold selv tidsbegrænsninger og vær nærværende. Hvis du selv  
tjekker sms’er og mails ved middagsbordet, sender vrede beskeder  
eller er på Facebook, mens I ser TV m.m., så gør dit barn det også.

Guide til forældre  om børn og digitale vaner
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GODE RÅD TIL 

FORÆLDRE

HJÆLP DIT BARN TIL ET GODT DIGITALT LIV

FIND VIDEOEN
’‘Sunde Digitale Vaner starter i hjemmet’’  

Hvor Imran Rashid fortæller om  gode digitale vaner på henholdsvis  
www.sunddigital.dk og  www.skolelederforeningen.org

D
ig

it
al

ise
ring

Projekt ’IoT i 
folkeskolen’ i 

kommuner og skoler 
m/ 200.000 kr. fra 
Teknologipagten

Ny guide om 
børns digitale

vaner til landets 
elever, forældre samt 

ansatte
I foreningens 

arbejde mod radikali-
sering er fokus på 

de digitale farer, her-
under Umbrella- og 
Hurtcore-sagerne 

Der er udarbej-
det en video 

’Sunde digitale 
vaner starter i 

hjemmet’ i samme 
omgang

Foreningen 
understøtter 

ledelse af digitalise-
ring med Vækst-
hus-materialer

1

Få flere  
til at bruge 
folkeskolen

Inspirationsmateriale  
til skolevæsener  

og skoler

AFGØRELSE
OG

NOTATPLIGT

RET TIL  BISIDDER
FORVALTNINGSLOVEN § 8, STK. 1.Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. 

Myndigheden kan dog kræve, at parten med-virker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

BEGRUNDELSE
FORVALTNINGSLOVEN § 22, STK. 1.En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindreafgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 

PARTSHØRING
FORVALTNINGSLOVEN § 19, STK. 1.Der må ikke træffes afgørelse, før myndighe-den har gjort parten bekendt med oplysninger, som er til ugunst for pågældende og af væsent-lig betydning for afgørelsen, og før parten har haft lejlighed til at komme med en udtalelse.

AKTINDSIGT
FORVALTNINGSLOVEN § 9 STK. 1 OG 2Den, der er part i en sag, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. 

Bestemmelser om tavshedspligt begrænser ikke pligten til at give aktindsigt.

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Generelt understøtter de grundlæggende for-valtningsretlige regler, at myndighedernes af-gørelser bliver lovlige og rigtige.

Dermed sikres en ordentlig proces, så bor-gerne i højere grad forstår indholdet af og bag-grunden for afgørelser – også hvis afgørelserne går dem imod.

Forvaltningsloven definerer ikke, hvad der skal forstås ved en afgørelse. Men af forarbej-derne til loven kan det udledes, at de beslut-ninger, der træffes som led i den almindelige dagligdag på en skole, ikke er afgørelser (løbe på gangen, uden for døren, klassedannelse). 

Læs om  
afgørelser, faktisk forvaltningsvirksom-hed, notatpligt og korrekt sags- 

behandling.
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KOLEN OG LEDELSEN

Lokalvalg i  
Skolelederforeningen 

STILLER  
DU OP?

Indflydelse

Mere ledelse 
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Vi har fremlagt 
40 forslag til 

forenkling af folkeskolen.
 Trykt fylder de 5,4 meter og 

er bl.a. rullet ned af 
Christiansborgs trappe_ 

Vi er i gang med ministeren 
m.fl . med at realisere de 

2 første af forslagene_
Konkret peger vi på, 

hvordan kvalitetsrapporter 
kan erstattes af dialoger_

Med BFK har vi et bud på at 
arbejde bedre med 

inkluderende fællesskaber

Le
delse 

     

 
 

O
rg
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In
kl

us

ion 1

Møde
ak

ti
vi

te
t

Inklusion 2

Foreningen 
har ekstra op-
mærksomhed 

på arbejdet med in-
kluderende fælles-

skaber

Pjecer om 
”Specialundervis-

ning og supplerende 
undervisning samt 

’Afgørelse og 
notatpligt’

Undervis-
ningsudval-
gets ’høring 

om inklusion’

 Med nyt 
kursus ’Gør din 

skole bedre til at 
arbejde med inklu-

sion’ 2 gange/
årligt

’Spørgsmål 
og svarark om 

specialundervis-
ning’ og ’Skolens 

udviklings-
områder’

Pjece 
’De andre, det 

er os!’ om 
inkluderende fælles-

skaber i samar-
bejde med BKF

Politikpapirer 
om inklusion og 

ny tilgang til udvik-
ling af kvalitet i 

folkeskolen

For at 
lykkes skal 
der tilføres 
betydelige 

resurser 
til området 

En decentral 
økonomi gør 

skolens økonomi 
for sårbar 

Kapacitets-
opbygning på 

skolen til vejledere, 
co-teaching, fælles 

sprog og børne-
syn

Der bør sat-
ses på forebyg-

gelse og tidlig ind-
sats. Samarbejde 

på tværs skal 
styrkes

Fleksibiliteten 
bør øges i lovgiv-

ningen, så afgørelser 
sker hurtigere og 
ubureaukratisk

Der skal 
være de 

nødvendige 
medarbejder- og 

ledelsesresurser til 
at løfte 

opgaverne 

Ser tilfredsstil-
lende ud. En i nogen-
lunde stabil medlems-

udvikling giver en stabil 
kontingentindtægt. Øgede 

indtægter fra eksterne 
projekter. Kun få med-
lemmer er i restance 

På repræsentant-
skabsmødet gennem-

gås regnskabet for 2019, 
og her fremlægges en bud-
getramme for 2020 og 2021 

med anslået udvikling i 
medlemstal og indtæg-

ter/udgifter 

KOMMUNIKATION
Folkeskole: Fortsat et af de mest omtalte 
områder i den off entlige debat og medier  

Medierne: Foreningen er fortsat synlig 
i radio og TV, de store aviser, netmedier mv. 
Reaktivt: Vi må forholde os til utallige dags-
ordner, der popper op Proaktivt: Vi har kon-
takt til journalister, kommentatorer m.fl . Vi 

fremlægger: Vores holdninger og synspunkter 
Breaking: I år ryddede en sag om overvågning 

af skoleleder fx DR’s nyheds redaktion 
Advertorials: vi køber annonceplads og 

tillæg i udvalgte medier 

PR. 1.12
2019

Vi har ved folketingsvalget
sat fokus på at give ALLE 

folkeskoler mere selvbestem-
melse og en god økonomi _

Formandskabet har mødtes 
med folketingspolitikere og 

borgmestre_ 
Der skal være opbakning 

til folkeskolen_
Ved skolebesøg søger vi at få 

dialog på hjemmebane_
Vi o� entliggjorde et åbent brev 

til politikerne om folkeskolen

” Vores fælles,vederlagsfri   

 folkeskoletilbud giver 

lige muligheder for alle  

 og er afgørende for, at 

vi bliver ved med at klare

os godt som nation…”

Claus Hjortdal 

Formand, Skolelederforeningen 

” Tusindvis af danskere  

 har år efter år 

arbejdet for (. . .) at vi kan

tilbyde børn og unge

gratis skolegang. Hver

  eneration arver Danmark 

fra den forrige…”
Mette Frederiksen

”Børnenes” statsminister

” Regeringen vil arbejde for en stærk og rummeligfolkeskole (…), hvor   tiden og pengene ikke må forsvinde i papirarbejde og formålsløs okumentation…”
Pernille Rosenkrantz-TheilB&U-minister 

             ” Folkeskolen er               vores vigtigste samfundsdannende institution og skal også i fremtiden       være forældrenes –  og politikernes –      naturlige førstevalg…”  Dorte Andreas  Næstformand, Skolelederforeningen

” Hvis det offentlige    forbrug fortsætter med at ligge under det     private, bliver der langt mellem borgernes forventninger og det,  der kan leveres” 
Jacob BundsgaardBorgmester Aarhus, formand KL 

” Min yndlingsskole leder er 

den synlige, samarbejdende 

     og favnende leder, for 

      hvem budgetter er ikke

hensigtserklæringer…”

Thomas Gyldal Petersen

Formand, KL’s B&U-udvalg              

Hovedstaden

967

Midtjylland

785
Syddanmark

778
Sydslesvig

59

Nordylland

374

Sjælland

477

Ukendt på region

262
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