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Tillykke med dit nye job som leder - og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen.

Du har valgt et af Danmarks mest betydningsfulde job. 

I Skolelederforeningen arbejder vi hver dag for at sikre dig - og vores øvrige ca. 
3.700 medlemmer - de bedste arbejdsvilkår.

Vi repræsenterer dig, når der forhandles overenskomst, ligesom vi er en tydelig 
stemme i den skolepolitiske debat.

Foreningen står også klar til at invitere dig til kurser, temadage og arrangementer, 
som kan styrke din faglighed og dit netværk.

Du er til enhver tid velkommen til at henvende dig til Skolelederforeningens 
sekretariat, hvad enten du har brug for rådgivning om faglige, tjenstlige eller 
ledelsesmæssige spørgsmål.

Vi står bag dig centralt samt på lokalt niveau, hvor vores 94 lokale foreninger og seks 
landsdækkende faglige klubber er helt tæt på dig som medlem.

Jeg håber, du vil få glæde af dit medlemskab, og at du aktivt vil være en del af 
Skolelederforeningen. Sammen skaber vi den bedste forening og de bedste vilkår for 
landets skoleledere.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og ønsker dig en god start på dit nye job.

Med venlig hilsen
Claus Hjortdal, formand

kære nye 
kollega



din forening
– det kan du bruge os til

Vi forhandler din løn og dine rettigheder
– Skolelederforeningen/LC-Lederforum forhandler skoleledernes over- 
enskomst.

Vi kender juraen, når du har brug for det
– Vores konsulenter rådgiver om alt fra ansættelse til arbejdsmiljø.

Dyk ned i vores faglige værktøjskasse
– På www.skolelederforeningen.org finder du pjecer, lige til at printe
ud, om praktiske, faglige, juridiske og overenskomstmæssige emner.

Styrk din faglighed og dit netværk
– Vi tilbyder kurser og netværkstilbud til dig, der vil vide mere.

Din stemme bliver hørt
– Vi bliver hørt i en lang række faglige sammenhænge, også når det
gælder lovgivning om folkeskolen.

Din lokalforening eller faglige klub er tæt på foreningen
– Din lokale formand, faglige klub eller sekretariatet kan vejlede dig om
f.eks. løn, overenskomst, ansættelse samt om tjenestemandsansættelse.

Du møder os ofte i medierne
– Vi er i tæt dialog med ministeren på området, politikere, samarbejds-
partnere og alle øvrige parter omkring folkeskolen. Vi er også din
stemme i medierne, hvor vi taler for at sikre skoleledelsen de bedste
vilkår. Vi er også en stemme i debatten omkring skolepolitik og
folkeskolen generelt.

Få råd om dit lederjob
– Vi rådgiver om dit ansættelsesforhold og giver også råd og vejledning
om dit job som leder.

Få den nyeste viden
– Hold øje med vores medier, hvis du vil opdateres om nye tilbud fra
foreningen, og du søger nyheder om skoleledelse og folkeskolen.

http://www.skolelederforeningen.org
http://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/det-mener-vi/
http://www.skolelederforeningen.org/for-medlemmer/


din lokale
forening/faglige klub er tæt på dig

Som medlem er du tilknyttet en af vores 94 lokale lederforeninger, der 
hver har en lokal formand, som repræsenterer de lokale medlemmers 
interesser. Derudover har vi seks landsdækkende faglige klubber for 
medlemmer med særlige fagområder.

Som kommunalt ansat varetager din lokale formand dine løn- og 
ansættelsesforhold.

Hvis du er statsansat og regionalansat, er det sekretariatet, der kan 
være dig behjælpelig.

Alle lokalafdelinger og faglige klubber har en underside på vores 
hjemmeside www.skolelederforeningen.org. Her finder du navn og 
kontaktoplysninger på afdelingens formand.

http://www.skolelederforeningen.org/om-foreningen/lokale-afdelinger/
http://www.skolelederforeningen.org
www.skolelederforeningen.org/om-foreningen/lokale-afdelinger/


min side
– dine medlemsoplysninger

MIN SIDE er din indgang til Skolelederforeningens medlemssystem.

Her har du overblik over dine medlemsoplysninger, og du kan hurtigt 
ændre i oplysningerne, når du får ny e-mail, nyt job eller skifter 
adresse.

Du kan eventuelt bruge din private e-mailadresse, så slipper du for at 
opdatere adressen ved jobskifte.

Det er vigtigt, at vi har dine korrekte oplysninger, så vi kan kontakte 
dig via e-mail, målrette information til dig og udarbejde korrekt statistik 
om foreningens medlemmer.

Gå til MIN SIDE.

På forhånd tak for hjælpen.

www.skolelederforeningen.org/for-medlemmer/min-side/


Skolelederforeningen sætter fokus på dit arbejdsliv og holder dig 
informeret via en række medier.

Som medlem får du automatisk tilsendt medlemsbladet PLENUM fem 
gange årligt.  

Nyhedsbrevet PLENUM+ udsendes ca. hver anden uge. Du kan 
tilmelde dig nyhedsbrevet på www.skolelederforeningen.org

På vores hjemmeside www.skolelederforeningen.dk finder du foruden 
helt aktuelle nyheder og emner en række nyttige pjecer og masser af 
gode råd til dig som leder i folkeskolen. 

Ved særlige lejligheder sender foreningens formand og næstformand 
nyhedsmail direkte til dig som medlem.

Følg os på Facebook, så får du løbende vores opdateringer. 
På Twitter finder du os som @skolelederOrg. 
Og på LinkedIn som Skolelederforeningen.

medlemsblad,  
nyhedsbrev,  
sociale medier …

http://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/medlemsbladet-plenum/
https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/nyhedsbrevet-plenumplus/tilmeld-dig-nyhedsbrevet/
http://www.skolelederforeningen.dk
www.facebook.com/Skolelederforeningen-115075731851234/
https://twitter.com/skolelederOrg
https://www.linkedin.com/company/skolelederforeningen/


Årsmøde
– mød dine kolleger fra hele landet

Oplægsholdere, politisk debat, medlemsfest og udstilling …

Foreningens årsmøde er spækket med spændende oplæg, interessante 
debatter, sjove indslag og en flot udstilling. 

Vi inviterer gæster udefra til at holde inspirerende faglige oplæg, og en 
lang række udstillere viser det nyeste indenfor skoleinventar, teknologi 
og undervisningsmaterialer.

Det er lærerigt, sjovt og hyggeligt, og der er rig mulighed for at netværke 
med de cirka 1.800 skoleledere og andre med interesse for folkeskolen, 
som hvert år besøger årsmødet.

Skolelederforeningens årsmøde er gratis for medlemmer – dog er 
indkvartering og forplejning for egen regning.

Kontakt din lokale forening eller faglige klub, som eventuelt arrangerer 
fælles transport eller lignende til årsmødet.

Læs mere om årsmødet
I 2021 er årsmødet desværre aflyst på grund af covid-19

http://www.skolelederforeningen.org/for-medlemmer/%C3%A5rsmoede/om-foreningens-aarsmoede/


ny i lederrollen?
– kursus for dig

Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger har 
folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Og hvad er god 
skoleledelse?

Hvert år afholder Skolelederforeningen et særligt kursus for nye ledere 
i folkeskolen.

I løbet af kursets tre dage kommer du rundt om basisviden om ledelse af 
folkeskolen – og også om både øverste leders og især mellemlederens 
særlige udfordringer.

Ønsker du som ny leder i folkeskolen en koncentreret introduktion til 
jobbet, og vil du samtidig have mulighed for et nyt netværk, så er dette 
kursus noget for dig. 

Læs mere om kurset

http://www.skolelederforeningen.org/for-medlemmer/kurser/
https://www.skolelederforeningen.org/for-tillidsvalgte/%C3%A5rshjul-og-kurser/tr-uddannelsen-2021/


Som medlem af Skolelederforeningen har du mulighed for 
medlemslån, gruppelivsforsikring, medlemskab af Forbrugsforeningen, 
at tegne forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring samt leje af 
ferieboliger med mere.

Det sker via Danmarks Lærerforenings medlemsfordele.

medlem med 
fordele



Du er velkommen til at kontakte sekretariatet 
for rådgivning på telefon 70 25 10 08

Vi træffes på telefonen mandag-torsdag kl. 
9-15 og fredag kl. 9-14.

Du kan skrive til os på:
skolelederne@skolelederne.org

Vi bor:
Skolelederforeningen

Snaregade 10A
1205 København K

kontakt os

mailto:skolelederne%40skolelederne.org?subject=



