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Referat 13.april 2021  

Hovedbestyrelsens ordinære møde  
 

København, 21. april 2021 

 
Tid 

 
9.45 – ca. 15.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde – Frokostpause fra 12.00-13.00 

 
Sted    

 

Virtuelt via TEAMS  - forhåbentlig for sidste gang       

 
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 4 og 6 
Konsulent Nils Vilsbøl deltager under punkt 7 
 

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

Afbud Ingen 

 

DAGSORDEN  
 

REFERAT 
 

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

Dagsorden godkendt 

 
2. Godkendelse af referat  

Til godkendelse. (kl. 9.55-10.00) 

• Bilag: referat af mødet den 18. marts 2021 er 
vedlagt  

Referat godkendt 

 
3. COVID19 og genåbning 

 
Til gensidig orientering (kl. 10.00-10.45) 
Ratet 
 
På mødet gives en gensidig orientering om status på 
COVID-19 og genåbningen. 
 
Formandskabet vil orientere om aktuelt nyt.  

 

 
 
Gensidig orientering i HB om 
situationen. 
 
Generelt er der ro på lige pt. Der er 
selvfølgelig kommuner/skoler der 
er hårdt ramt. 
 
Der er kommuner (særligt vestegns 
kommuner) der er begyndt at røre 
på sig omkring eksamen. 
 
Der er dog stadig flere udfordringer 
med afgangsprøver og usikkerhed 
herom.  
 
Hele logistikken omkring 
prøveafvikling skal der være 
retningslinjer for! Hvis en klasse er 
hjemsendt – er der så et ekstra 
prøvesæt så vi kan få det afviklet 
inden sommerferien. 
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Omkring test har der været en 
forespørgsel omkring selvtest. 
Skolelederforeningen har sagt ok til 
selvtest for medarbejdere, men 
ikke til elever. 
 
Der er fokus på trivsel politisk, men 
det er der heldigvis også ude på 
skolerne. 
 
Er der en exitstrategi på test-
opgaven på skolerne? Test-
opgaven tager undervisningstid, 
som kunne bruges meget bedre. 
 
Vi har også brug for en strategi for 
hvordan kommer tilbage til en 
skolehverdag. Er det i maj/juni/efter 
sommerferien. 
 
Der er nogle steder gået kommunal 
valgkamp om håndteringen af 
covid19 også i et bredere 
perspektiv om skolens udvikling. 
 
Nationale test – der er relativt ro 
på, men diskussionen fylder nogle 
steder. 
 
Lokal trivselsundersøgelse på 5-8 
årgang – hvordan de har haft det i 
hjemsendelsesperioden. 
 
 
 

Kaffe og skærm pause vi ses igen kl. 11.00   

 

4. Samarbejde med DLF og folkeskolens 
parter 
Til orientering, drøftelse og kvalificering (kl. 11.00-
12.00) 
 
Der er planlagt fællesmøde med DLF’s 
forretningsudvalg og Skolelederforeningens HB 
efter det ordinære hovedbestyrelsesmøde den 3. 
juni 2021.  
Samtidig planlægges der med løbende 
formandsmøder mellem formandskaberne i DLF og 
Skolelederforeningen.  
Yderligere er der i UVM etableret et ”folkeskole 
forum”, der samler folkeskolens parter omkring 
udvalgte temaer i foråret 2021 og efteråret 2021. 
 
Disse samarbejder arbejder alle inden for nogle 
tematikker, som ønskes behandlet løbende i 
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Skolelederforeningens hovedbestyrelse, så 
foreningen mandat i disse samarbejder er 
kvalificeret i Skolelederforeningens HB. 
På dagens mødet er der 2 temaer til behandling 
som begge er temaer der behandles i samarbejdet 
med DLF og i ”folkeskoleforum” 

 
 
Tema 1. Strukturelle og styringsmæssige 
udfordringer.  
 
Dette tema er direkte i tråd med 
Skolelederforeningens arbejde med mindre styring 
og mere ledelse. 
 
I drøftelsen indgår tekst beskrivelse fra folkeskole 
forum og seneste udkast og bud på fælles 
budskaber om styring af folkeskolen mellem DLF, KL 
og Skolelederforeningen. 
 
Formandskabet vil indlede temaet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 2. Indholdsmæssige udfordringer i 
folkeskolen.  

 
 
Dorte indledte punktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claus indledte punktet om styring 
og den styrke der ligger i, at KL, 
DLF og vi kan stå sammen med 
fælles budskaber omkring det 
kommunale niveau. 
 
Det er det udsendte udkast de 
første tanker på. 
 
HB bemærkninger: 
 
Detailstyringen fra centralt hold 
(folketing) er så ekstrem, at der er 
meget få muligheder for 
beslutninger lokalt politisk 
 
Der må også gerne være fokus på 
de kommunale projekter, som mere 
skal komme nedefra. 
 
Papiret er rigtig godt og kan særligt 
bruges lokalt omkring samarbejde 
med skolechef/udvalgsformand. 
 
Papiret kan også ses i relation til 
artiklen i Plenum af Søren Woxted 
omkring hvem der styrer vores 
strukturering af vores egen 
arbejdstid. 
 
Claus afrundede punktet med 
refleksioner omkring hvor vi får 
størst indflydelse og kan gøre brug 
af det fælles papir. 
 
Næste skridt i arbejdet er at 
komme et spadestik dybere med 
mere konkrete eksempler på lokale 
styringsmekanismer der forstyrrer. 
 
Disse sendes til Jannick på 
jamo@skolelederne.org 
 
 
Claus og Peter C. indledte punktet 
omkring Folkeskole Forum. 

mailto:jamo@skolelederne.org
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Dette tema er taget op i folkeskoleforum og skal 
behandles i forår/sommeren i folkeskoleforum. Det 
er politisk aktuelt også i forhold til den politiske 
evaluering af folkeskolereformen. 
 
I drøftelsen indgår tekst beskrivelse fra folkeskole 
forum: ”drøftelser om folkeskolens 
dannelsesbegreb, herunder forholdet mellem 
praktisk og teoretisk undervisning mm.  
 
Formandskabet vil indlede temaet. 
 
Konsulent Jannick Stærmose Mortensen deltager i 
punktet.   
 
Vedlagt materiale fra Folkeskoleforum og KL-notat 
med fælles budskaber om styring af folkeskolen. 

 
 
 

 
HB bemærkninger: 
 
Vi skal have fokus på de vilkår der 
er for at drive skole. Både for 
ledelse og for medarbejdere. 
 
Der skal fokus på skolelederne og 
deres rolle. Her skal vi bruge 
”ledelse tæt på” Det er skoleledelse 
der har holdt sammen på skolen. 
 
Papiret har for meget fokus på at 
helbrede (elever) vi skal have fokus 
på forebyggelse. Der er en 
samfundsudfordring generelt og 
kan/skal skolen løse alle 
samfundets udfordringer. 
 
Hvis vi har et samfund der 
grundlæggende producerer 
børn/unge med udfordringer, så 
bliver skolens grundvilkår meget 
svært. 
 
Fokus på at skolen er problemet er 
for smalt – det er en fælles 
samfundsudfordring. 
 
Papiret har en problemorienteret 
tilgang – det kræver en 
efterfølgende analyse af 
problemerne. 
 
Projektet byger på den Canadiske 
tilgang – der skal vi inspireres af 
deres succeskriterier – få 
meningsfulde punktere. Vi kan ikke 
løse alt på én gang. 
 
Sekretariatet har brug for også her 
brug for konkrete indspark til mere 
specifikke udfordringer vi skal tage 
op/justere. 
 
Vi skal have en opmærksom på om 
vi bliver fanget i disse drøftelser og 
være opmærksomme at komme 
igennem med vores særlige viden.  
 
Forslag sendes til Jannick på 
jamo@skolelederne.org 
 
I forhold til selve programmet er det 
sat op til at slutte december 2021. 
 

mailto:jamo@skolelederne.org
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Der er rigtig mange afklaringer der 
danner forudsætninger for det 
videre arbejde. 
 
Hvad skal vi i foreningen særligt 
have fokus på? 
 
HB bemærkninger: 
 
Opmærksomheden på ikke at blive 
spændt for en særlig politisk vogn. 
 
Vi skal bygge på alle de arbejder vi 
allerede har lavet og som vi kan stå 
på. 
 
Vi kan løser en masse af de 
udfordringer der stilles – men 
mangler relevante midler. 
 
HB er med på løbende at behandle 
de temaer der kommer i folkeskole 
forum, så vi er forberedt politisk. 
 
Claus afsluttede punktet. 
 
Vi har opmærksomhed på at holde 
politikerne fast på de store linjer og 
ikke gå i enkeltsagsmode. 
 
Opmærksomhed på det projekt der 
er startet i det radikale venstre. Vi 
har også en særlig 
opmærksomhed på SF og hvad de  
kommer med  
 
Særligt tager vi temaet 
”udforingsbilledet” på næste HB 
møde 

 
 
 
 
 
 
 

Pause til frokost mv.  

 

5. Økonomiske nøgletal april 2021 (kl. 13.00-
13.15) 
 
Til drøftelse og orientering 
 
Seneste nøgletal er vedlagt 
 
 

 
De økonomiske nøgletal blev 
gennemgået og taget til 
efterretning  

PAUSE TIL AT HENTE KAFFE, STRÆKKE BEN MV.  
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6. Repræsentantskabsmøde (kl. 13.45-14.00) 

 
Til orientering 
 
Sekretariatets foreløbige status på arbejdet med 
repræsentantskabsmøde og formandsmøde ultimo 
oktober. 
 
Konsulent Jannick Stærmose Mortensen deltager i 
punktet 

 

  

 
 
 
Jannick orienterede om 
arbejdsgruppens arbejde og 
overvejelser. 
 
HB tog orienteringen til 
efterretning. 

 
7. Spørgeskemaundersøgelse om A20 (kl. 

14.00-14.15) 
 
Til orientering  
 
Sekretariatet foranstaltede inden påske en 
undersøgelse af den lokale skolelederforenings 
foreløbige oplevelse af arbejdet med A20. 
 
Bilag:  
Resultatet af undersøgelsen er vedlagt 
 
Konsulent Nils Vilsbøl deltager i punktet.   

 

 
 

 
 
Dorte og Nils orienterede om arbejdet med 
A20 og resultatet af undersøgelsen. 
 
Undersøgelsen har overrasket os positivt i 
forhold til det lokale samarbejde. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 

8. Ansættelsesproces (kl. 14.15-14.30) 
 
Kort orientering fra formandskabet 

 

 
Claus gav en kort orientering 

9. Politisk nyt, den aktuelle dagsorden mv. (kl. 
14.30-14-45) 
Til drøftelse og beslutning   
 
Under punktet drøftes aktuelle politiske forhold:  

 

 
Det statslige tilsyn af nødundervisningen 
er nu blevet til at 10 forvaltninger skal 
svare på et spørgeskema fra UVM. 
 
DLF har startet et projekt der hedder 
genstart – det handler om alle de positive 
læringselementer lærerne har i kølvandet 
på Covid19. 
 
Herudover kan henvises til de øvrige 
punkter. 
 
 

 
10. Planlægning: De næste møder  

For at kvalificere kommende møder (14.45-15.00) 

HB-møde d. 21. april 2021 (– kort virtuelt møde) 
v f å 

Forslag til HB-møde d. 10. maj 2021 (kl. 9.45-
16.00) 

• Politisk nyt  
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• Corona/genåbning 

• Økonomiske nøgletal 
 

• Strategi for kernefortællingen 
 
 
 

• Samarbejde med DLF og folkeskolens parter 
– videre drøftelse 
 

  

 
 
 
 
 
 
Kernefortællingen bliver behandlet på et 
medarbejderseminar og HB bliver om 
muligt indtænkt i arbejdet. 
 
 
Her er fokus på tema 0 - 
udfordringsbilledet 
 
FVHL – hvad er status på projektet, lever 
det eller?? 
 
Vi sætter en drøftelse på omkring hvordan 
vi går over til en normaltilstand iom 
genåbning (exitstrategi) 
 

 
11. Eventuelt (15.00) 

 

 
Forslag om at lave en sommerudsendelse 
til vores medlemmer om hvad der er sket i 
årets løn, som ikke handler om Covid19. 
 
 

 


