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Referat fra mødet den 9. februar 2022   

Hovedbestyrelsens ordinære møde – afsluttes med dialogmøde med DLF 
København, 2. februar 2022 

Tid 9.45 – ca. 16.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde – Frokostpause fra 12.00-13.00 
 

 
Sted    

Snaregade 10 A, 1205 KBH K 

 
Deltagere 

Fra hovedbestyrelsen:  
Lars Aaberg, Dorte Andreas og Claus Hjortdal.  
 
Virtuel deltagelse: 
Torben Møller Nielsen og Kristian Dissing Olesen 
 
Fra sekretariatet:  
Jannick Stærmose Mortensen (ordstyrer) 
Peter Cort (referent). 
 
Andre deltagere: 
Under pkt. 3: CT, NV  
Under pkt. 4: CT  
Under pkt. 5: CT, MD 
Under pkt. 7: NV 
Under pkt. 9: MD, CT 
Under pkt. 11: Mette Runge – lokalformand Assens  

Bemærk Mødet forventes afholdt i Snaregade i henhold til de gældende retningslinjer.  
 

Afbud Lise Ammitzbøll la Cour, Lotte La Cour og Mogens Brag – Torben Møller deltog i 
tidsrummet kl. 9.45-12.00 
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DAGSORDEN  REFERAT 
1. Velkomst og godkendelse af 

dagsorden (CLHJ) 
Til godkendelse.  (kl. 9.45-9.50)   

 
Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat (JAMO) 
Til godkendelse. (kl. 9.50-9.55) 
 

             Bilag 1: Referat af HB-mødet den 12. 
januar 2022 

 
Referat godkendt 

3. Frikommuneforsøget (DORA) 
Til drøftelse og beslutning (9.55-
10.20 
 
Bilag 2: Velfærdsforsøget – 
Skolelederforeningens ståsteder 
Deltager i pkt.: CT, NV 

 
DORA indledte punktet. 
 
CT gjorde kort rede for det udsendte bilag, som er 
blevet til efter vores besøg på sidste HB-møde fra 
Holbæk og Esbjerg. 
 
HB-bemærkninger til det udsendte bilag: 
 
Fint bilag – dog ønske om en kobling til det lokale 
”Sammen om skolen”. 
 
Danske skole rettes til folkeskolen. 
 
Kunne vi også rette et fokus ind på 
innovationsledelse. Der skal dog være fokus på 
forskning og på lokal evaluering. 
 
Vi skal være opmærksomme på den centrale 
kontrol. 
 
Vi skal have fokus på, at det her ikke bliver en 
skjult spareøvelse. 
 
Tillid er et nøgleord. 
 
Forsøget skal times ordentligt i forhold til 
skoleårets planlægning – ellers låses ændringer 
næste år. 
 
Besluttet at HB får det tilrettede bilag ud til 
orientering – ikke til ny drøftelse. 
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4. Formandsmøde d. 7.april 2022 (CLHJ) 
Til drøftelse, kvalificering og 
beslutning (10.20-10.45) 
 
Bilag 3: Formandsmøde – udkast til 
program 
Deltager i pkt.: CT 

 
CLHJ indledte punktet. 
 
Bilaget er blevet til i arbejdsgruppen. 
 
Formiddagen bruges på ”Sammen om skolen” og 
den lokale forankring. 
 
Eftermiddagen bruges på 
kapacitetsopbygning/rekruttering i 
metaperspektiv. 
 
Der afsluttes med politisk nyt. 
 
HB-bemærkninger: 
 
Fint program. 
 
Men der er behov for (under politisk nyt) at få 
fokus på velfærdsforsøget og ikke mindst 
frihedsgrader for alle i næste skoleår. 
 
Programmet blev godkendt. 

 
Kort pause til fylde kaffe/the på 
kopperne (kl. 10.45-11.00) 
 

 

5. Årsmøde d. 27.-28. oktober 2022 
(DORA) 
Til drøftelse, kvalificering og 
beslutning (11.00-11.30) 
 
Bilag 4: Årsmøde – udkast til program 

6. Deltager i pkt.: CT, MD 

 
DORA indledte punktet. 
 
Arbejdsgruppen har været samlet en gang og skal 
mødes igen i eftermiddag.  
 
HB-drøftelsen i dag tages med til eftermiddagens 
møde. 
 
CT gennemgik det udsendte program. 
 
HB-bemærkninger; 
 
Godt og spændende program – godt at et tema 
bliver fejring (endelig kan vi mødes igen) 
 
Vi har behov for et A++ navn – dog svært at sætte 
navne på. 
 
Hvis vi får frihed (og svært ved at bruge ordet), så 
skal det kobles til tillid. 
 
Et forslag kunne være Barbara Bertelsen og 
krydspres. 
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Arbejdsgruppen tager HB drøftelsen med tilbage 
og arbejder videre med programmet. 
 

7. Tværkommunale netværk og 
repræsentationer (DORA) 
Til drøftelse, erfaringsudveksling og 
evt. beslutning. (kl. 11.30-12.00) 
- Forhåndsaftaler 
- Coronatillæg 
- Fonden for Entreprenørskab - 

repræsentation 
 
Bilag 5: Notat om forhåndsaftaler 
Bilag 6: Notat Coronatillæg – survey 
Bilag 7: Mail vedr. repræsentation – 
Fonden for Entreprenørskab 
Deltagere i pkt.: NV 

 
DORA indledte punktet. 
 
Der har været en del mødeaktivitet i de 
tværkommunale netværk med gode drøftelser og 
evaluering af vores KV21 indsats. 
 
NV og CORT lavede en kort gennemgang af det 
fremsendte notat. 
 
NV og CORT gennemgik den udsendte survey, og 
sekretariatet har stadig fokus på at hjælpe de 
lokalafdelinger, der stadig ikke er kommet 
igennem i forhold til forvaltning og politikere. 
Sekretariatet melder tilbage til KL på baggrund af 
den udsendte survey. 
 
Fonden for entreprenørskab 
Repræsentationen behandles i sekretariatet. 
 
Skolens venner 
JAMO sender det til LAA og Lars vender tilbage. 
 
 

             
             Frokost (med mulighed for at tjekke 
mails) Mødet genoptages kl. 13.00  
 

 

8. Sekretariatsnyt (JAMO) 
Til orientering (kl. 13.00-13.20) 
- Ansættelser 
- Plenum – skifter 

samarbejdspartner – generelle 
overvejelser  

- Møde med DLF – HB og 
forretningsudvalg samt virtuelle 
dialogmøder 

- Temadag den 7. marts 2022 
mellem HB og sekretariat 
 

 
JAMO orienterede om ansættelsen af ny konsulent 
i medlemsrådgivning og forhandling og en ny 
administrativ økonomimedarbejder. Derudover 
ansætter vi en student midlertidigt som erstatning 
for Frederikke, som er ude og rejse. 
 
Orientering om ny samarbejdspartner til Plenum. 
 
Kort orientering om mødet med DLF-
forretningsudvalg med møde 16-18 og 
efterfølgende middag. 
 
Efter HB-mødet vil JAMO udsende det reviderede 
program for temadagen med HB og sekretariatet.  
 
Der er noget hjemmearbejde for de enkelte HB-
medlemmer i materialet. 
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9. Politisk nyt, den aktuelle dagsorden 
mv. (CLHJ, DORA) 
Til drøftelse og kvalificering (kl. 
13.20-14.40) 
Under punktet drøftes aktuelle 
politiske forhold og der afrapporteres 
fra møder:  
- Høring i folketingets 

uddannelsesudvalg om mobning – 
temadrøftelse i HB 

- Bekendtgørelse om fremme af god 
orden i folkeskolen –  
Temadrøftelse i HB  

- Generel orientering om: 
- STUK og tilsyn 
- SOS    
 

Bilag 8: Notat om 
Skolelederforeningens holdninger til 
Anti-mobning. 
Bilag 9: Notat om 
Skolelederforeningens 
opmærksomhedspunkter til   
               Bekendtgørelse om fremme 
af god orden i folkeskolen.   
Bilag 10: Notat overblik over 
processen for arbejdet med  
                 Bekendtgørelse om fremme 
af god orden i folkeskolen.   
Deltager i pkt.: MD, CT 

 
CLHJ orienterede om dagens møde med 
ministeren omkring eksamensafvikling. 
Ministerens løsning var, at der kunne justeres i 
pensum på baggrund af ”nedlukning” fra 
november 21 til februar 22. Dette har CLHJ 
problematiseret. På grundskoleniveau var alle 
parter (undtaget KL) enige om, at der skulle kunne 
justeres i antallet af eksamener. 
Ministeren er nu gået i tænkeboks – men det er 
pointeret, at der skal træffes en hurtig beslutning. 
 
DCUM  
Sekretariatet har lavet et notat. SKL 
problematiserer, at vi i folkeskolen samarbejder i 
et tillidsbaseret samarbejde. Det spiller ikke 
sammen med hele systemet med klagenævnet. Vi 
ønsker et system, som har fokus på 
samarbejder/kommunikation og brugbare 
løsninger. Vi ønsker ikke straf og afgørelser, som 
først kommer år efter hændelserne. 
 
HB-drøftelse 
 
Omfanget af klager er ca. 250 klager om året og 
ca. 50/60 afgørelser fra nævnet. 
 
Generelt ikke fortaler for et sådant system, MEN 
det har betydet, at vi på skolerne har taget 
området seriøst, og det har kunnet blive brugt 
konstruktivt. Men det betyder også, at dialogen om 
mobning lokalt har kvalificeret arbejdet med 
udfordringen. 
 
Bestyrelsen godkendte det fremsendte notat. 
 
Bekendtgørelse om fremme af god ro og orden 
 
CLHJ orienterede om punktet og hvordan, arbejdet 
er blevet bragt ind i ”Sammen om skolen”. 
 
HB-drøftelse: 
 
LA Klar dialog med forældre om deres rolle og ikke 
mindst skolens muligheder i disse situationer.  
 
Det kræver nogle grundige og reflekterede 
dialoger på de enkelte skoler både med forældre 
og personalet omkring håndteringen af disse 
situationer. Evt. en skolehandleplan (rød/gul/grøn) 
 
Vi skal være påpasselige med at miste 
sanktionsmuligheder – Det er en ny 
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forældregruppe, hvor dialogen kan være vanskelig, 
og forældre er advokater for deres børn. 
 
Der skal være i intens dialog med forældrene, 
ellers taber vi forældreopbakningen til at en 
sanktion er essentiel.  
 
Vi skal huske, at langt hovedparten af forældre er 
medspillere – vi har en lille andel, som er 
vanskelige at komme i dialog med. 
 
Ordensbekendtgørelsen har brug for en 
modernisering af sproget. 
 
CLHJ orienterede om det videre arbejde med 
bekendtgørelsen i ”Sammen om skolen”  
 
CT orienterede om arbejdet sammen med KL og 
DLF – sekretariatet har overvejelser om at 
inddrage de faglige klubber (specialskoler og PPR) 
i arbejdet. 
 
Stor HB-opbakning til at inddrage de faglige 
klubber i arbejdet, men også involvere 
almenområdet. 
 
Vi har behov for at sætte fokus på, hvordan 
skoleforvaltningen kan understøtte de enkelte 
skoler med brugbare løsninger. Mange situationer 
handler også om ressourcer, som mangler pga. for 
lang sagsbehandlingstid.  
 
Der vil komme fokus på myndighedsrollen og ikke 
mindst skolelederens rolle. Her har vi foreløbig 
BKF´s opbakning til beslutningskompetencen hos 
den enkelte skoleleder. 
 
Sekretariatet tager HB drøftelsen med i det videre 
arbejde. 
 
STUK/Tilsyn 
 
CLHJ indledte punktet og orienterede om den 
interne situation i UVM. Vi står i et vadested, fordi 
vores samarbejdspartnere bakker på vores 
synspunkter. 
Der arbejdes på at styrke vores synspunkter 
direkte til ministeren. 
 
HB bakkede op om sekretariatets arbejde. 
 
”Sammen om skolen” 
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Der er gang i arbejdet, og der er 25 arbejdsgrupper 
– vi får et behov for at prioritere vores indsatser. 
CLHJ orienterede om dagens møde med 
ministeren og de øvrige parter. 
 
Næste store tema bliver: 

• Lærerplaner – med inspiration fra Norge. 

• Vive kommer med en stor 
inklusionsrapport (stort fokus på omfanget 
af denne opgave). 

• Ministeren ønsker at oprette regionale 
forsøgsskoler – umiddelbart positivt, men 
også mange refleksioner. 

 
HB-overvejelser om forsøgsskoler – det skal vi 
lige have på igen. 
 
 

 
Kort pause til fylde kaffe/the på 
kopperne (kl. 14.40-15.00) 
 

 

10. Planlægning: De næste møder – 
forslag til dagsorden punkter (JAMO) 
Kvalificering af kommende møder 
(kl.15.00-15.15) 

 
Virtuelt HB møde d. 1. marts 2022 (kl. 
14.30-16.00) 

- Politisk nyt  
- Sekretariatsnyt  
-   

 
HB-møde d. 17. marts 2022 (kl. 9.45-
16.00) 

- Politisk nyt  
- Sekretariatsnyt 
- KV21 indsats – opfølgning på 

evaluering 
- Formandsmøde d. 7. april 
- Årsmøde d. 26., 27. og 28. 

oktober 2022 
- Praksisfaglighed 
-  

 
Virtuelt HB møde d. 5. april 2022 (kl. 
14.30-16.00) 

- Politisk nyt 
- Sekretariatsnyt 
-  

 

Husk frist på 48 timer inden mødet for emner til 
virtuelle møder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluering af mødet med DLF den 7. marts 2022. 
 
Corona situationen i sekretariatet. 
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HB-møde d. 26. april 2022 (kl. 9.45-
16.00) 

- Politisk nyt  
- Sekretariatsnyt 
- Evaluering af Formandsmøde 

d. 7. april 
- Repræsentantskab og 

Årsmøde d. 26., 27. og 28. 
oktober 2022 

-   
 

11.  A20 – skoleår 2 (DORA) 
Til drøftelse, kvalificering og evt. 
beslutning (15.15-15.45) 
-       Hvilke erfaringer er der 
foreløbigt? 
Mette Runge formand fra Assens 
kommune, deltager virtuelt under 
punktet. Hun laver et kort oplæg vedr. 
lokale erfaringer. Derefter dialog med 
HB og drøftelse af emnet.   
 

             Deltager i pkt.: Mette Runge – 
lokalformand Assens 

 
DORA indledte punktet og bød velkommen til 
Mette. 
 
Mette Runge fortalte om arbejde med A20 med 
forvaltningen og med den lokale kreds. 
 
Skolelederforeningen har været medspiller i hele 
processen med A20 i Assens. 
 
Det er i dette lys, man skal se den kommunale 
redegørelse. Dette arbejde startede allerede i 
august 2021. 
 
Der har været et mødeforløb gennem efteråret 21, 
hvor der har været et tillidsfuldt samarbejde. 
Herunder stort fokus på, at der skulle være 
råderum ude på de lokale skoler. 
 
Der har løbende været afholdt workshops med 
lokale ledelser. Her var bl.a. fokus på vægtningen 
mellem de fælleskommunale projekter og de 
projekter, som var initieret på de enkelte skoler. 
 
Forvaltningen har været lydhør overfor at justere 
ressourcerne, så der var råderum lokalt. 
 
Der har været et fælles udgangspunkt (rød tråd) 
fra kommuneplanen ned til de enkelte skolers 
skoleplaner. 
 
Skolelederforeningen i Assens har været meget 
tilfredse med hele A20 forløbet og ikke mindst 
vægtningen mellem centrale kommunale projekter 
og de enkelte skolers råderum. 
 
Mette sender den kommunale redegørelse. 
 
HB-bemærkninger: 
 
Har I skulle sparke døren ind, eller blev I inviteret? 
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SKL har været med fra starten, men vi havde 
vanskeligheder i starten med at få landet 
Assensaftalen. 
 
Hvad har været den største faktor for, at I kan 
lykkes med jeres forløb? 
 
Der har været meget modstand i starten, men 
pludselig var der en fælles erkendelse af, at hvis 
Assens skulle rykke sig, så skal dette forløb 
lykkes. Så den fælles erkendelse har været vigtig. 
 
I Silkeborg har der været et helt andet forløb med 
mindre involvering – hvilket har været en 
udfordring. 
 
I Assens har forløbet bl.a. været medvirkende til, 
at forvaltningen har kunne dæmpe den politiske 
interesse for at styre projekter. 
Det har givet en større frihed for de enkelte skoler 
til selv at bestemme hvilke indsatser der skal 
startes – selvfølgelig styret af den kommunale 
skole politik. 
 
I KBH har der været stor fokus fra kredsen på 
skoleplanen og ikke mindst tid (tilsyn/elevpauser). 
 
I Assens har man fulgt de centrale formuleringer i 
A20. 
 
Meget vigtigt med fælles fodslag mellem de 
forskellige skoler, så kredsen ikke kan spille dem 
ud mod hinanden. 
 
Hvordan har kredsen håndteret andre faggrupper? 
 
Det har faktisk været en bekymring fra lærersiden, 
at pædagogerne ikke har været med. Der har 
derfor været afholdt fælles møder, så 
pædagogerne er med i loopet. Ledelserne har også 
brugt tid på fællesmøder. 
 
Fra år 1 til 2 er der ikke lavet ændringer i den 
lokale aftale – der har været ønsker fra kredsen, 
men det har SKL/kommunen ikke ønsket, for vi 
skal igennem et helt år inden vi foretager 
ændringer. 
 
Den store grad af selvtilrettelæggelse i den nye 
aftale er stor glæde for mange, men der er også 
ansatte, der følte sig mere trygge i den gamle 
aftale. 
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Tak til Mette for en fin gennemgang. 
 

12. Eventuelt – (kl. 15.45-15.50) 
-  

 

 
CLHJ er indkaldt til møde med statsministeren 
(borgmestermøde) omkring velfærdsaftaler 
(frihedsforsøg) Mødet er sat til den 24. februar 
2022. 
 
 

13. Helbredsmarkører (kl. 15.50-16.00) 

 

 
Ærgerligt med afbud, men det er uundgåeligt. 
 
HB var dog stadig beslutningsdygtigt. 
 
Vi har haft et godt møde! 
 
LAA Fint møde – men jeg glæder mig til vores 
fremtidige fysiske møder. 
 
Det fungerer faktisk ok, når vi har haft nogle få på 
virtuelt. 
 
 

 


