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Referat 18.marts 2021  

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
 

København, 18. marts 2021 

 
Tid 

 
9.45 – ca. 16.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde – Frokostpause fra 12.00-12.45 

 
Sted    

 
Virtuelt via TEAMS   

 
Deltagere 

Fra hovedbestyrelsen:  
Claus Hjortdal, Karen Rasmussen, Lars Aaberg, Lotte La Cour, Mogens Brag, Peter Nellemann, 
Torben Møller Nielsen og Dorte Andreas (mødeleder).  
 
Fra sekretariatet: Peter Cort (referent). 
 
Konsulent Jannick Stærmose Mortensen deltager under punkt 7.  
 
Konsulent Nils Vilsbøl deltager under punkt 8. 

Bemærk Mødet bliver afholdt virtuelt pga. retningslinjer i lyset af Covid19.  
 

Afbud  

 

DAGSORDEN  
 

REFERAT 
 

1. Velkomst og godkendelse af 
dagsorden  
Til godkendelse.  (kl. 9.45-9.55)   

 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat  

Til godkendelse. (kl. 9.55-10.00) 

• Bilag: referat af den 3. februar 2021 er 
vedlagt  

 
Godkendt 

 
3. Gennemgang af regnskab 2020 

 
Til orientering (kl. 10.00-11.00) 
 
Foreningens revisor Palle Mørk vil 
gennemgå regnskabet for 2020.  
 
Bilag: 
Regnskabet er vedlagt som bilag. 

 
Herefter orienteres om møde med de 
kritiske revisorer (mødet finder sted 
fredag den 12. marts 2021) 

Dorte introducerede punktet og foreningens revisor 
Palle Mørk gennemgik regnskabet. 

 
HB bemærkninger: 

 
HB har et ønske om på det kommende 
repræsentantskabsmøde at komme med konkrete 
ideer til hvordan de lokale foreninger bedst muligt 
kan bruge de udlagte midler. 
 
Året er også et udtryk for, at en del af vores 
indsatser ikke har kunne blive realiseret i 2020 pga. 
Covid-19. Dette var også en del af mødet med de 
kritiske revisorer. 
 
Der var et ønske om igen at se på en femårsplan for 
foreningen og generel enighed at tage denne 
diskussion, når HB igen kan møde fysisk. 
 
Palle Mørk udsender regnskabet elektronisk til HB, 
som kan underskrive elektronisk med NemID 
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Kaffe og skærm pause vi ses igen 
kl. 11.10  

 

 
4. Aktuelt nyt om COVID-19 og 

genåbning.   
Gensidig orientering (kl. 11.10 -12.00)  
 
På mødet gives en gensidig orientering 
om status på COVID-19 og genåbningen. 
 
Formandskabet vil orientere om aktuelt 
nyt.  

 

 
Claus og Dorte orienterede kort om den aktuelle 
politiske situation. Der er relativ ro – konkrete udbrud 
håndteres lokalt på enkelte skoler. 
 
Statsministeren er ude på et skolebesøg i dag og der 
vil helt sikker være noget medie omtale. 
 
Ang. prøveafviklingen er der nu kommet en mulighed 
for lokalt at justere i forhold til den givne 
undervisning. Der er høringsfrist i dag på 
bekendtgørelsen 
 
PT. har vi lidt udfordringer med STUK omkring tilsyn 
på nødundervisningen. 
Der er møde med STUK i morgen. 
 
HB bemærkninger: 
 
Vi skal have klare meldinger på prøverne. 
 
De særlige midler – der går rygter om, at pengene 
slet ikke kommer ud, men indgår i det særlige 
corona-regnskab. KL har givet besked om, at 
forhandlingerne ikke er afsluttet endnu. 
 
I forhold til den nye genåbning – har vi behov for at 
klart budskab om at give skolerne tid til at lave 
genåbningen ordentligt. 
 
Der skal laves en plan for sygeeksamen for hele 
klasser, der risikerer at blive hjemsendt lige inden 
eksamen. Evt. allerede nu etablere en sygeeksamen 
eller fjernundervisning ugen inden eksamen. 
 
I forhold til lokale nedlukninger er der tvivl om det er 
den lokale sundhedsmyndighed eller SSI centralt der 
bestemmer nedlukningen. 
 
Vedr. test, så er der udfordringer med håndtering af 
samtykkeerklæringer og ikke mindst håndtering af 
smittede elever. Hvem af vores personale skal sidde 
sammen med disse elever og hvordan håndteres 
det. 
 
Det faglige efterslæb – det bliver en varm politisk 
kartoffel vi bliver nødt til at forholde os til. Politikerne 
svinger utroligt meget. 
 
Det er en udfordring, at der laves så mange 
forskellige løsninger på disse etiske problemstillinger 
omkring håndteringen af smittede elever.  
 
Dorte kvitterede for bemærkninger, som vi tager med 
videre i vores dialog med KL og UVM. 
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Pause til frokost mv.  

 

5. Samarbejde med DLF 
Til orientering, drøftelse og beslutning 
(kl. 12.45-13.30) 
På baggrund i formandsskiftet i DLF 
indstilles det, at HB tager en drøftelse 
om hvordan foreningens samarbejde 
med DLF foregår og eventuelt skal 
justeres. 
 
Følgende emner kan behandles: 

• Det politiske samarbejde og 
interne relationer 

• A20 og politisk samarbejde 

• Samarbejde på 
formandsskabsniveau 

• Samarbejde på HB/FU-niveau 

• Samarbejdsaftaler omkring 
økonomi 

• Skolepolitisk samarbejde 
 

 
Claus introducerede emnet. 
 
Der er særligt fokus på at genskabe de 
samarbejdsstrukturer vi havde før evt. 
forbedret/styrket samarbejdet på alle niveauer. 
 
Konkret har vi talt om 3 store temaer: 
 

• A20 

• Skolepolitiske temaer 

• Den generelle samarbejdsaftale 
 
Det er rigtigt godt, at vi får genetableret det gode 
samarbejde.  
 
Historisk er samarbejdet intensiveret efter 2013 og 
den frigørelsesproces i lederforeningerne, der kom 
efter det. 
 
Et fælles tema vi alle kan være sammen om er, at 
folkeskolen skal være forældrenes førstevalg 
 
Særligt om A20  
 
Motiveringen var, at Gordon og Claus ønskede at 
fortsætte det gode samarbejde fremadrettet også i 
driftsfasen fremadrettet. 
 
HB bemærkninger: 
 
Den første evaluering skal være her til sommerferien 
eller lige efter. Så har vi erfaringerne præsent. 
 
Kunne vi samle erfaringer om skoleplanen – hvad 
har virket og hvad har ikke virket. 
 
Det kan være godt at have noget konkret at mødes 
med DLF om – her er skoleplanen dejlig konkret. 
Men opsamlingen skal måske samle de gode 
erfaringer mere end deling af aftaler. 
 
Det er et rigtig godt signal at fastholde det stærke 
samarbejde med DLF centralt – lokalt er der behov 
for at støtte hinanden i de tværkommunale netværk. 
Lokalt har der været udfordringer også med den 
rådgivning der har været fra DLF centralt. 
 
Vi skal have fokus på de steder hvor samarbejdet 
lokalt med Skolelederne har givet værdi og hvordan 
den værdi også kan skabes i de kommuner, hvor 
samarbejdet ikke har været så tæt. 
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Overordnet fokus på de gode erfaringer fra foråret – 
opsamling (omkring sommerferien) 
 
Derefter fokus på den næste fase i A20 – 
kommuneplanen. 
 
Særligt om skolepolitisk temaer 
 
Bekymringen er, at forligspartierne, når vi lukker 
skolen op, ønsker at træffe en masse hurtige 
beslutninger, der vil styre skolen specifikt. 
 
Grundlæggende bliver vi nødt til at finde en balance 
og læring ovenpå den lange nedlukning. 
 
HB bemærkninger: 
 
Vi kan helt sikkert finde fælles ståsteder omkring 
temaer sammen med DLF. 
 
Vi skal have sat speed på erfaringsopsamlingen 
ovenpå corona – ellers risikere vi at det hurtigt går i 
glemmebogen. 
 
Vi skal fastholde vores egen dagsorden omkring 
mindre styring – og gøre denne dagsorden til en 
fælles dagsorden. 
 
Vi kommer til at forholde os til evalueringen af 
folkeskolereformen og de strømninger det kan 
medføre. 
 
Vi skal holde fokus på, at skolen efter corona bedst 
udvikles ved at frisætte skolelederne til at udvikle 
videre på det vi har lært. 
 
Den generelle samarbejdsaftale 
 
Dette punkt blev udsat til næste møde. 
 
Som afslutning er det foreslået DLF, at møde med 
deres FU i forlængelse af HB mødet i maj. Invitation 
udsendes. 
 
 

 

6. Kernefortælling (kl. 13.30-13.45) 
 
Til orientering 
 
Formandskabets giver en orientering om 
status på arbejdet med 
kernefortællingen 
 

 

 
Kernefortællingen er blevet tilrettet bl.a. efter HBs 
seneste bemærkninger og er nu klar til at blive taget i 
brug. 
 
Nu skal den ud og blive brugt og blive præsenteret 
for lokalafdelingerne. 
 
Inden da er der et arbejde internt i sekretariatet – 
særligt med at få ejerskab til kernefortællingen og få 
den med i vores arbejde og særligt i vores 
kommunikation. 
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Det er er vigtigt allerede nu at fortælle om hvor vi er 
med kernefortællingen og vise produktet. 
 
Sekretariatet går videre med at arbejde med hvordan 
vi får det ud over kanten og sikre ejerskabet. 
 
Vi vender tilbage med en strategi på næste møde  
 

PAUSE TIL AT HENTE KAFFE, STRÆKKE 
BEN MV. 

 

 
7. Repræsentantskabsmøde (kl. 

13.45-14.00) 
 
Til drøftelse og beslutning 
 
På sidste HB-møde blev det besluttet at 
aflyse årsmødet 2021 i den sædvanlige 
form pga. COVID-19 situationen. 
 
I stedet var det HB´s ønske lave et 
arrangement med 
repræsentantskabsmøde og 
formandsmøde. Sekretariatet skal derfor 
foreslå, at repræsentantskabsmødet og 
formandsmødet afholdes i dagene 
torsdag den 28. oktober 2021 til fredag 
den 29. oktober 2021 med middag og 
overnatning. 

 
Den foreløbige plan er at afholde 
repræsentantskabsmøde om torsdagen 
med en efterfølgende politisk debat (live 
streamet) og formandsmøde om 
fredagen.  
 
Konsulent Jannick Stærmose Mortensen 
deltager i punktet 

 

  

 
 
Claus introducerede emnet. 
 
Jannick Stærmose Mortensen supplerede. 
 
HB bemærkninger: 
 
Kan vi kører 2 fulde dage med programstart kl. 10 
torsdag og eventuelt slutte lidt tidligere fredag. 
 
Det er første gang vi mødes i meget lang tid og vi 
kan godt have et aftenprogram evt. m. 
underholdning. 
 
HB traf beslutning om at afholde arrangementet i 
dagene torsdag den 28. oktober – fredag den 29. 
oktober 2021. 
 
Der hidtidige arbejdsgruppe (Dorte Andreas og Peter 
Nellemann) om årsmødet bliver tilgået af Lars 
Aaberg arbejder sammen med Jannick Stærmose 
Mortensen og Henrik Sloth om den videre 
planlægning. 
 
 
 
 
 
 

 
8. Spørgeskemaundersøgelse om 

A20 (kl. 14.00-14.15) 
 
Til drøftelse og beslutning  
 
HB og sekretariatet har ønsket en 
undersøgelse af den lokale 
skolelederforenings foreløbige oplevelse 
af arbejdet med A20. 
 
Bilag:  
Udkast til spørgeskema er vedlagt. 
 

 
 
 
 
 
Dorte og Nils Vilsbøl introducerede undersøgelsen, 
som gerne skal være afsluttet inden påske. 
 
På baggrund af drøftelsen går vi tilbage til 
redaktionen og drøfter det. 
 
Beslutningen ligger hos formandskabet.  
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Konsulent Nils Vilsbøl deltager i punktet.   
 

9. Ansættelsesproces (kl. 14.15-14.30) 
 
Til orientering 
 
Formandskabet orienterer HB om proces 
og præsentere stillingsopslag og bilag. 
 
Bilag:  
Stillingsopslag og jobbeskrivelse 
eftersendes 

 

 
Claus orienterede omkring den kørte proces og vi er 
nu i gang. 
 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 

 
10. Ligeløn og kønssammensætning 

af medlemmerne (kl. 14.30-14.45) 
Til drøftelse og eventuel beslutning  
 
På sidste virtuelle HB-møde blev der 
spurgt ind til, om Skolelederforeningen 
havde data på en eventuel 
ligelønsproblematik på vores område. 
 
Vedlagt er seneste løndata set i et 
ligelønsperspektiv og 
medlemssammensætningen baseret på 
køn. 
 
HB træffer beslutning om det er noget 
sekretariatet skal arbejde videre med. 
Bilag:  
Løndata 

 
 
 
Peter Cort introducerede emnet. 
 
Enighed om at sekretariatet går dybere ind i tallene 
og det er en aktuel dagsorden, som skal 
undersøges. 
 
HB holdes orienteret om processen. 

11. Politisk nyt, den aktuelle 
dagsorden mv. (kl. 14.45-15.15) 
Til drøftelse og beslutning   
 
Under punktet drøftes aktuelle politiske 
forhold:  

 

 
Aktuelt: 
 

• Skolelederforeningen har modtaget midler fra 
AP Møller fonden til mellemledernetværk 
først på Fyn 

• På de store linjer er der ikke rigtigt nyt vedr. 
corona 

• I forhold til UVM er der i de konkrete 
samarbejder nogle udfordringer vi arbejder 
med. 

• Særlige emner har været tilsyn og 
ordensbekendtgørelsen 

 
12. Planlægning: De næste møder  

For at kvalificere kommende møder 
(15.15-15.30) 

HB-møde d. 24. marts 2021 (kl. 15-17 
– kort virtuelt møde)  

• Corona/genåbning 

• Politisk nyt  

 

 
 
 
 
 
Vi holder fast, men sætter mødet til kl. 15-16 
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Forslag til HB-møde d. 13. april 2021 
(kl. 9.45-16.00) 

• Politisk nyt  

• Corona/genåbning 

• Økonomiske nøgletal 

  

 

• Strategi om kernefortællingen 

• Samarbejde med DLF 
 

 
13. Eventuelt (15.30-15.45) 

 

 
Intet til referat 

 


