
På et kommende 
ekstraordinært re-
præsentantskabs-
møde vil der bl.a. 
blive afholdt valg til 
formand og næst-
formand i forenin-
gen for en kortere 
overgangsperiode. 

Læs kandidaternes 
præsentationer!

 Som følge af en tidligere repræsen-
tantskabsbeslutning om at flytte foreningens 
fremtidige ordinære repræsentantskabsmøder til 
afholdelse i oktober kvartal, bliver der 14. januar 
2021 på Hotel Sinatur i Nyborg afholdt et ekstra-
ordinært repræsentantskabsmøde.

Her skal der for en overgangsperiode frem til 
efteråret vælges formand og næstformand i for-
eningen, jf. vedtægterne. På mødet er der kun 
det ene punkt på dagsordenen, så det forestilles 
afviklet relativt hurtigt. Til gengæld bliver der 
samme dag afholdt formandsmøde med andre 
aktuelle emner på dagsordenen. Som udgangs-
punkt i skrivende stund er der tale om fysiske 
møder, som dog kan blive virtuelle.

Alle erhvervsaktive medlemmer af Skoleleder-
foreningen er valgbare og kan stille op til valget 
af hhv. formand og næstformand, ja i princippet 
frem til selve valghandlingen 14. januar 2021. Selv 
om der som sagt er tale om en kortere valgperi-
ode på ca. 9 mdr. for formandskabet, kommuni-
keres begivenheden ud i god tid, så interesserede 
kan anmelde deres kandidatur. 

På foreningens ordinære repræsentantskabs-
møde til efteråret vil der så igen være valg til for-
mandskab. På det tidspunkt for den normale 3 
års valgperiode med aflæggelse af beretning, be-
handling af forslag, regnskab og andre formalia 
samt træffes beslutninger om de politikker og 
indsatser, foreningen vil prioritere for at sikre 
skoleledernes og folkeskolens fremtid.

Læs kandidaternes præsentationer
Kandidater, der ønsker at stille op til valgene på 
det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 14. 

januar 2021, kan i foreningens blad, hjemmeside, 
nyhedsbrev og sociale medieplatforme få bragt et 
skriftligt valgoplæg inclusive et cv med relevante 
oplysninger om ansættelse, tillidsposter m.m. på 
MAX 500 ord (el. 3200 tegn incl. mellemrum) 
samt et portrætfoto. 

Til dette blad Plenum 5-20, der er sidste blad, 
der udsendes inden afholdelse af det ekstraordi-
nære repræsentantskabsmøde med valg til for-
mandskab, har der været deadline for indsen-
delse af valgoplæg, cv og foto i medio oktober. 
En ’valgavis’ laves elektronisk – tilsvarende den 
trykte – til web, nyhedsbrev mv., hvor evt. efter-
følgende kandidater tages med. 

Ved redaktionens afslutning er der til Plenum 
kun indkommet to valgoplæg – et til hver af de 
politiske poster, så det er dem, der bringes i dette 
blad. Begge er velkendte. Men som sagt er der 
mulighed for at stille op helt frem til valget, og 
bliver der kampvalg, tilbyder foreningen oveni 
den skriftlige præsentation kandidaterne en valg-
video af ca. 3 minutters varighed, som også vil 
blive sendt ud via foreningens medier. 

Bliver der kampvalg, kan det muligvis også 
blive besluttet, at kandidaterne kan præsentere 
sig kort mundtligt på mødet. Repræsentantskabs-
møder – også ekstraordinære – er i princippet 
åbent for alle medlemmer, dog således at for-
eningens øverste myndighed repræsentantskabet 
på samlet set ca. 120 medlemmer incl. HB har 
stemmeret og kan vælge blandt de opstillede 
kandidater. 

Michael Diepeveen er redaktør
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CLAUS HJORTDAL 
•  Formand for Skolelederforeningen og LC-Lederforum 2014-

•  Næstformand i Skolelederforeningen 2008-14

•  Formand for Danmarks Skolelederforening 2007

•  Amtskredsformand 1997-2007

•  Skoleleder på 3 forskellige skoler i Thy og Mors 1992-2007

•  Lærer 1986-1992, også i det nordjyske

•  Talsmand for FH Lederforum med 40.000 ledere 2019-

•  Formand for FTFs Lederråd 2015-19

•  Formand for Regeringens Inklusionseftersyn 2015-16

•  Bestyrelsesmedlem i Unicef Danmark 2020-

Skolelederforeningen har gennem årene forandret sig til at være markant og tone
angivende. Vi har fået større og mere indflydelse på skoleområdet, og generelt  
nyder vi stor respekt som eksperter på skole og ledelse af skolen. Med vores med
lemsservice, rådgivning, møder og kurser står vi også stærkt indadtil. 

Vi er rigtig glade og stolte over den store opbakning, vi har fra vores medlemmer og 
vores mange aktive i de ca. 100 lokale foreninger og særlige ledergrupper. 

Den høje organisationsprocent forpligter! Og jeg er stolt over at være foreningens 
formand gennem de seneste 6 år, så det er uden tøven, at jeg opstiller igen. Det er  
en glæde sammen med jer at arbejde for at sikre folkeskolen og ledelsen ordentlige 
vilkår i en fremtid, der både rummer udfordringer og giver mulighed for udvikling.

Vi har som samfund været plaget af Covid 19, der truer med at trække tæppet væk 
under os. Men gennem hele perioden fra 12. marts og til i dag har skolelederne vist 
vores værd:

•  Vi kan lede med få og enkle retningslinjer

•  Vi kan gøre det forsvarligt og sikkert

•  Vi kan skabe en tryg skoledag for elever og personale

•  Vi redefinerede skolen til at være virtuel på kort tid

Det kræver mod og indsigt til at finde løsninger og skabe retning, som Skolelederfor
eningens værdier lyder. Det kræver også et stærkt fundament og et godt netværk. 
Det er det, jeg vil være optaget af at udbygge og forstærke i den kommende periode. 

Centralt vil jeg fortsat arbejde for, at vi kan få mest mulig indflydelse på skoleområ
det. Decentralt skal vi koble de centrale bestemmelser med de decentrale muligheder 
for at lykkes med kerneopgaven, Elevernes dannelse og læring. Vilkårene som skole
leder skal være i orden, hvis vi skal lykkes med den komplekse opgave at drive skole.

Lige nu er der et vindue til at skabe forandringer i forhold til skolen og folkeskolel  
oven. Vi har ikke i lang tid haft så meget medvind og positivt fokus fra omverdenen 
som nu. Coronatiden skaber samtidig et afsæt på at se på, hvad der fungerer, og 
hvad vi skal ændre. Det skal vi kende vores besøgstid. Vi skal have mere plads og tid 
til ledelse frem for unødigt bureaukrati og gold rapportering.

Samtidig skal vi i fællesskab med KL og DLF løfte en ny arbejdstidsaftale ind i kom
muner og på skolen. Jeres arbejde med at få det samarbejde til at lykkes er afgø
rende. Så i den kommende tid vil det blive en af vores store opgaver at få styrket 
både vores lokale afdelinger samt understøtte jer i at løfte opgaven.

Endelig vil jeg fortsætte vores fokus på at få flere forældre til at vælge folkeskolen. 

Folkeskolen er den vigtigste samfundsunderstøttende institution i vores demokrati
ske land. Derfor er det vigtigt, at langt hovedparten af forældrene vælger skolen som 
det naturlige førstevalg. Vi har brug for både tolerance og anerkendelse af forskellig
heder i hele befolkningen. Det er en stærk folkeskole garant for.

Det kræver hårdt arbejde og en stærk kommunikation fra skoleledernes side. Rigtig 
mange af jer gør et stort og flot stykke arbejde. Det er vigtigt, at vi sammen fortsæt
ter den indsats.

I forbindelse med alle de opgaver vil jeg med en tydelig stemme og stort engage
ment stille mig til rådighed. 

DORTE ANDREAS
•  Næstformand, Skolelederforeningen 2016- 

•  Formand/TR, Odense Skolelederforening 2013-16 

•  Bestyrelsesmedlem Odense Skolelederforening 2003-13 

•  Skoleleder, Tingkærskolen 2008-16 

•  Viceskoleinspektør, Højmeskolen 2003-08 

•  Lærer, Højmeskolen 2001-03

•  Formand for børnemiljøet HPS/Tingkær 2014-16

•  Bestyrelsesmedlem Odense Katedralskole 2009-18

•  Master of Public Governance, SDU 2014 

•  Diplom i ledelse, SDU 2007

At være skoleleder er en kompleks og stor opgave, som kræver tid, og som leder 
bør man have mulighed for at opleve, at ens ledelsesrum reelt giver mulighed for 
at agere og handle i forhold til at lede skolen. Det er derfor meget vigtigt, at vi 
har sammenhængskraft i foreningen med stærke lokale afdelinger. 

I de år jeg har været næstformand, har jeg bl.a. taget rundt og mødt vores med
lemmer, på skolerne i de lokale foreninger, på medlemsmøder og tværkommu
nale netværk. Det giver et uvurderligt input til vores indsatser centralt, ligesom 
jeg håber at kunne bidrage til det lokale arbejde.

Det er i de lokale afdelinger, at mange af opgaverne skal løses. Det skal vi hjælpe 
hinanden med i fællesskab. Jeg vil derfor fortsat arbejde for at styrke de lokale 
afdelinger og for at sikre en tæt kobling mellem de lokale afdelinger og den cen
trale skolelederforening. 

Den indsats vil jeg gerne fortsætte og stiller derfor op som næstformand igen. 
Jeg vil særligt arbejde for: 

•  Bedre vilkår for skoleledelse. At der på skolerne er tilstrækkelig ledelseskapaci
tet, og at ledelsesspændet for den enkelte leder er passende 

•  At lederne har det nødvendige ledelsesrum til at prioritere det pædagogiske og 
strategiske arbejde med folkeskolens kerneopgave 

•  At alle skoler oplever mindre bureaukrati, styring og afrapportering 

•  At skolerne får tilført de nødvendige ressourcer til drive skolerne i henhold til 
reformer og lovgivning – og i forbindelse med Corona 

•  Folkeskolens udvikling fremadrettet. Elevernes læring og trivsel er altafgørende 
for den måde vi driver skole på. Derfor skal vi hele tiden have fokus på at skabe 
den bedst mulige skole for eleverne 

Skolelederforeningen skal hele tiden arbejde for bedre vilkår for skolelederne. For 
at lykkes med det, er det også lokalt i de enkelte kommuner, at der skal sættes 
ind.

Skolelederforeningen er en tydelig stemme i den skolepolitiske debat. Det er os, 
der bliver spurgt når det gælder vigtige spørgsmål om skolen. Det bliver vi, fordi 
vi har viden om skolen, og fordi vi har mod og mening, vi er tæt på, vi sætter ret
ning og finder løsninger. 

Vores stemme betyder noget. Det skal den også gøre lokalt. Og derfor skal vores 
lokale afdelinger styrkes. Det gør vi bl.a. ved at klæde de lokale bestyrelser på til 
opgaven. 

Vi mangler stadig at se reel handling i forhold til mindre styring af skolen. Vi skal 
fortsætte med at insistere og komme med konkrete bud til politikerne –nationalt 
og kommunalt – i forhold til hvordan der med fordel kan afbureaukratiseres og 
kontrolleres mindre. I stedet vil have dialog om, hvordan vi kan arbejde med kva
litet i skolen. 

Økonomien skal selvfølgelig stå i forhold til de ambitioner der er for skolen. Vi er 
som skoleledere ambitiøse på elevernes vegne – det er politikerne også – derfor 
skal økonomien matche den kvalitet vi ønsker i skolen for vores elever. Det skal vi 
i Skolelederforeningen insistere på. 

VALG TIL 
FORMAND

VALG TIL 
NÆSTFORMAND
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