
1 

 

Referat 7. oktober 2020  

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
VIRTUELT via TEAMS Microsoft 
Kl. 15.00-17.00 
 

København, 8. oktober 2020 

 
 
 
Deltagere:  

• Hovedbestyrelse: Claus Hjortdal, Karen Rasmussen, Lars Aaberg, Lotte La Cour, Mogens Brag, Peter 
Nellemann og Dorte Andreas (mødeleder).  

• Sekretariatet: Katrine Thomsen, Peter Cort og Michael Diepeveen (referent). 

• Afbud: Torben Møller Nielsen.  
 
 

DAGSORDEN  BESLUTNINGSREFERAT 
 

1. Velkomst og godkendelse af 
dagsorden  

 

 
Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 1A og konkret punkt til 
behandling under pkt. 5/Eventuelt. 

 
1.A Godkendelse af referat fra sidste 
HB-møde 21. sept. 2020 
 

 
Godkendt. 

 

2. Opfølgning, kortere emner til 
drøftelse, beslutning mv.  
a. Oplevelse af det virtuelle 

medlemsmøde d. 21.09 om 
A20 

b. Forslag, dagsorden til 
formandsmødet d. 28. 
oktober – Se bilag 

c. Fra sidste HB-møde vedr. 
budget 2020. HB mangler at 
beslutte om godkendelse ift. 
ændringer i budget 2020 blot 
er til internt brug eller om der 
skal ske en budgetjustering, 
som repræsentantskabet vil 
se i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen.  

d. Sekretariatet – nyt ift. 
kommunikation og 
administration.  

 
 
 
 
 

 
Opfølgning og drøftelse: 
 
a. Godt møde arr. på kort tid med fint startoplæg og deltagerantal, 
trods geografiske ’huller’, gav gode input fremadrettet. Velegnet til 
hurtigt tage temperaturen på aktuelle temaer. Gerne større grupper 
og klargøre, at deltagerne ventes at være aktive i gruppearbejdet. 

 
b. Dagsorden er pt. baseret på fysisk møde på Nyborg Strand m/ 
virtuel mulighed for kommuner, som ikke må deltage i eksterne 
møder. Øget fleksibilitet mht. tilmelding/afbud. Udviklingen følges. 
A20 bør kobles skarpere til skoleledernes vilkår og opgaver, ellers ros 
fra HB til dagsorden, der udsendes ud før efterårsferien. 
 
c. Hidtidig praksis med, at HB kan justere undervejs i løbet af året til 
endelig godkendelse i repræsentantskabet, fortsætter - dog således 
at oprindeligt budget som udgangspunkt fastholdes, og at HB kun vil 
overveje budgetjusteringer, der er større/nødvendige. 
 
d. Adm. medarb. Gitte Nielsen er iht. fratrædelsesaftale stoppet 1. 
okt. Kommunikationschef Michael Diepeveen går på pension 1. nov. 
Her tiltræder kommunikationskonsulent Maria Begstrup, valgt blandt 
80 ansøgere. HB tog orienteringen til efterretning. Det blev nævnt, at 
Uddannelsesforbundets ledere er tilfredse med sekr. samarbejdet. 
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3. Politiske emner, videndeling, 
drøftelse mv.  
a. DLF-kongres/ ny formand – 

samarbejde mv. 
b. De tværkommunale 

formandsnetværk  
c. AULA – næste skridt  
d. Aktuelt på skolerne, Corona, 

test osv. 
e. Politisk nyt   

 

 
Opfølgning og drøftelse: 
 
a. Dramatisk valg til ny DLF-formand. Gode taler/indlæg, som kan 
have flyttet stemmer. Interessant at deltage, bl.a. ift. A20, også godt 
at Claus var på talerstolen ifm. samarbejdet. God drøftelse i HB om 
processen/formen op til valget. 
 
b. Gode tilbagemeldinger fra fysiske og virtuelle møder i formands-
netværk, godt fremmøde, indhold og gode drøftelser. Temaer er bl.a. 
Corona, der tærer på energien, men også stimulerer kreativitet, Aula, 
perspektiver i A20, rengøring, økonomi mv. Ros til bestyrelseskurser. 
 
c. Udbredt utilfredshed med Aula, kan ikke håndtere flere matrikler 
på én gang, fungerer ikke med andre platforme som fx kalender og  
dokumenthåndtering, for simpelt ift. en almindelig skolehverdag. 
Formandskabet tager et møde med KL/Kombit om problemet. 
 
d. Corona giver mange benspænd i form af utilstrækkelig/uensartet 
information, jf. pkt. b. Flere skoler tænker i scenarier med hel/delvis 
nedlukning. Foreningen arbejder på større klarhed i retningslinjer og 
information, øget testkapacitet og hurtigere testning.  
  
e. Foreningen haft kant på i sager om eksamen i valgfag, brobygning, 
ordensreglement, øget tilsyn. Vi har advaret i medier og kontaktet 
departementschef, minister m.fl. for at pege på vilkårene for at drive 
skole på pt. Det nye frikommuneforsøg på folkeskoleområdet med 
kun to kommuner, der pålægges dette, er heller ikke optimalt. 
 

 

4. Næste HB-møde d. 19. oktober – 
forberedelse mv.  

• Politikskabelse med Anders 
Dybdal/Operate (3 timer) 

• Repræsentationer  

• Politisk nyt  

• Konkret/praktisk ift. 
formandsmødet  

• Konkret ift. det virtuelle 
årsmøde  

• Indkaldelse til 
ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde 

 

 
Ud over det nævnte:  
 

• Ledelsesvilkår - temadrøftelse 

 
5. Eventuelt  

 
Tilføjelse til dagsordenen: 
Udpegning af repræsentant til 
ministeriel referencegruppe for 
matematikundervisningen  

 

 
Tilføjelse til dagsorden, jf. pkt. 1: 
 
Ingen i HB meldte sig som repræsentant til nævnte referencegruppe. 
Formandskabet søger at finde en anden repræsentant. 

 


