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Referat af Hovedbestyrelsens ordinære møde 17. marts 2022 
 

København, 17. marts 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, Lotte La Cour, Torben Møller Nielsen, Kristian Dissing Olesen, Lise 
Ammitzbøll la Cour, Dorte Andreas og Claus Hjortdal.  
 

Fra sekretariatet:  
Jannick Stærmose Mortensen (ordstyrer) 
Peter Cort (referent). 
 

Andre deltagere: 
Under pkt. 3: JBL, LSH   
Under pkt. 4: JBL 
Under pkt. 5: CT, MB, NV 
Under pkt. 6: CT 
Under pkt. 7: CT, ML, HS 
Under pkt 11: CT 

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

Afbud Mogens Brag 
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DAGSORDEN  REFERAT 
1. Velkomst og godkendelse af 

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

 
Godkendt 
 
CLHJ har en bagkant kl. 15.30, da der er KL 
topmøde i Aalborg. 

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

             Bilag 1: Referat af HB-mødet den 9. 
februar 2022 

 
Godkendt 

3. Status økonomi og medlemstal 
(DORA) 

             Til orientering. (9.55-10.10) 
 
             Bilag 2: Økonomiske nøgletal og 
medlemstal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Bilag 3: Mail – Henvendelse til HB fra 
Viborg 
             Deltager i punktet: JBL, LSH 

 
JAMO og DORA indledte punktet. 
 
JBL gennemgik bilagene. 
Fremadrettet skal møderne ligge strategisk i 
forhold til, når tallene er klar. 
Forslag. På økonomioverblikket ville det give 
mening at have en forventet procent kolonne. 
 
Kort drøftelse af bilaget omkring medlemstallene 
og den strategi, der har været i vores hidtidige 
budgetlægning. 
 
Regnskab og budgetlægning fremlægges for HB 
på maj mødet. 
 
Drøftelse af henvendelse fra Viborg. 
 
HB har ingen ønske om at bringe forslag om 
suspendering af vedtægter ift. overførsel af 
lokalmidler op på repræsentantskabsmødet. 
 
HB henviser til muligheden for, at 
lokalforeningerne kan søge HB om midler til 
særlige projekter. 
 
Kort drøftelse om zExpence og de udfordringer, 
det giver. Sekretariatet har lavet en del videoer, 
som skulle afhjælpe nogle af de udfordringer, der 
er. 
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4. Drøftelse af opgaveløsningen i 
sekretariatet (DORA) 
Til drøftelse og beslutning (10.10-
10.35) 
På baggrund af SoS og drøftelser på 
temadag, drøftes muligheden for at 
udvide den politiske opgaveløsning. 
Der ligges op til en principbeslutning 
fra HB, som giver formandskabet 
mulighed for at træffe beslutning om 
sekretariatsudvidelse. 
 
Bilag 4: Notat om økonomiske 
dispositioner 
Deltager i punktet: JBL 

 
JAMO og DORA indledte punktet med fokus på de 
øgede arbejdsopgaver. 
 
JBL orienterede om økonomibilaget. 
 
HB-bemærkninger 
 
Kan vi trække praktikere ind og evt. købe deres 
arbejdskraft ind? 
Sekretariatet: Det kan løse enkelte ting, og det gør 
vi allerede, men særligt koordinering og 
kompleksitet gør det vanskeligt at bruge det som 
en varig løsning. 
 
Det er mange nye opgaver – opmærksomhed på 
hvad vi ikke har mulighed for at lave nu. 
 
Sekretariatet – lige nu har vi som udfordring, at 
det momentum, vi har lavet i vores arbejde ud mod 
vores lokalafdelinger, er noget af det, der er 
trukket ressourcer fra. Vi ønsker igen at kunne 
være proaktive på dette område. Ligeledes er 
opgaveløsningen i SoS og det politiske område 
massivt. 
 
Vi skal udnytte vores momentum – vi skal have 
mere kraft ind. 
 
Ønske om at ansætte til opgaven – ok til i den 
givne situation at give formandskabet ret til at 
udvide. Generelt skal HB ellers ind over ved 
udvidelse af budgettet til ansættelse af 
sekretariatsmedarbejdere. 
   
Opmærksomhed på vores kontingent, men også på 
vores service og det udviklingsarbejde vi også skal 
være med i. 
 
Støtte til at lave en fastansættelse, da det er 
sådan, vi får de dygtigste medarbejdere. 
 
Dialog omkring kælderen i Snaregade og omkring 
midler til et projekt om ”Sammen om skolen”. 
 
Konklusion 
Formandskabet får sammen med sekretariatet 
mandat til i denne givne situation at lave en 
ansættelse og udvidelse af medarbejdere i 
sekretariatet. 
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Kort pause til fylde kaffe/the på 
kopperne (kl. 10.35-10.45) 
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5. KV21 indsats – opfølgning på 
evaluering (DORA) 
Til drøftelse og evt. beslutning (10.45-
11.05) 
 
Bilag 5: Opsamling på evaluering af 
KV21 
Deltagere: CT, MB, NV 

DORA indledte punktet. 
 
Overordnet er materialet taget rigtigt godt imod af 
vores lokale afdelinger, som har brugt eller har 
ladet sig inspirere af materialet. 
 
Rigtig mange har taget kontakt til det politiske 
niveau og fået gode relationer og muligheder ud af 
det. 
 
Der er dog også en del afdelinger, der ikke har 
kultur for denne kontakt eller ikke har oplevet, at 
forvaltningen bakker op omkring kontakten. 
 
En del udtrykker dog, at de er blevet inspireret til 
at komme i gang. 
 
Det er formandskabet og sekretariatets oplevelse, 
at vi skal fortsætte med at understøtte de lokale 
afdelinger. Det betyder rigtig meget for, hvordan vi 
får professionaliseret vores lokale bestyrelser. 
 
HB Bemærkninger 
 
Støtte til, at det har været et rigtigt godt materiale 
og ikke mindst, at mange har opdaget, at de burde 
have brugt det. 
 
Der kan være en bekymring omkring, at en del 
lokale afdelinger oplever negative reaktioner på, at 
de har ageret mere politisk. 
 
Vi skal have fokus på understøttelse af de 
afdelinger, der oplever udfordringer. 
 
Det er en rejse, vi er på, og vi skal hele tiden 
justere og udvikle på projektet. 
 
Forslag - kunne vi se på differentierede kurser, der 
kan justeres til der, hvor bestyrelsen er. 
 
DORA opsummering 
 
Det har været en vellykket indsats og ikke mindst 
den fælles opfølgning i de tværkommunale 
netværk har været positiv. 
 
Opfordring til at de lokale midler kan sættes i spil, 
hvis den lokale afdeling har særlige behov. 
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6. Formandsmøde d. 7.april 2022 (CLHJ) 
Til drøftelse, kvalificering og 
beslutning (11.05-11.20) 
 
Bilag 6: Formandsmøde – udkast til 
program 
Deltager i pkt.: CT 

 
CLHJ gennemgik det udsendte program. 
 
HB Bemærkninger 
 
Godt program – kunne der være en 
gruppedrøftelse omkring SoS. 
 
Sekretariatet kører videre og arbejder videre med 
bemærkningerne. 

7. Årsmøde d. 27.-28. oktober 2022 
(DORA) 

          Til orientering, drøftelse og beslutning 
(11.20-11.40) 
 
             Bilag 7: Årsmøde - udkast til program 
             Bilag 8: Årsmøde - notat om 
økonomiske dispositioner 
             Deltager i pkt.: CT, ML, HS 

 
JAMO og DORA indledte punktet. 
 
Der har været møde i arbejdsgruppen i morges og 
der arbejdes med den røde tråd i titel og program. 
 
Gennemgang af program og fest. 
 
HB Bemærkninger 
 
Det lyder som et super godt program, og vi glæder 
os. 
 
Gennemgang af bilag 8 – DORA gennemgik 
bilaget. 
 
HB Bemærkninger 
 
Stor opbakning til, at vi holder en ordentlig fest. 
 
Konklusion:  
Program etc. er godkendt.  
Sekretariatet har mandat til at gå videre med det 
skitserede merforbrug på op til kr. 1.000.000 i 
henhold til indstillingen i bilag 8.  
 
Bilag om fremtidige venues – DORA og JAMO 
gennemgik problemstillingerne. 
 
HB-konklusion – vi kan arbejde med uge 44 og 45 
2023 og gerne uge 44 fremadrettet. 
 
 
 

8. Tværkommunale netværk og 
repræsentationer (DORA) 
Til drøftelse, erfaringsudveksling og 
evt. beslutning. (kl. 11.40-12.00) 
 

DORA indledte. 
 

• Der er en opmærksomhed på trivslen – hos 
alle lederne, medarbejderne og eleverne. 

• Men gode møder med energi. 

• Stadig fokus på løn og forhåndsaftaler. 
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             Frokost (med mulighed for at tjekke 
mails) Mødet genoptages kl. 13.00  
 

 

9. Evaluering af møder: (CLHJ) 
Til drøftelse (13.00-13.45) 
 
- DLF`s forretningsudvalg d. 22. 

februar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Temadag for HB og sekretariatet 
d. 7. marts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Webinar d. 3., 8. og 9. marts 
 

 
CLHJ Indledte punktet. 
 
Møder m. DLF 

• Rigtigt godt møde. 

• Mødet giver HB en mulighed for at 
netværke med de politiske topfolk i DLF. 

• Det giver et meget givtigt fælles forum. 

• Vi kunne generere endnu mere strategisk 
output på disse møder – de kunne hjælpe 
vores lokale afdelinger ind i 
forhandlingslokalet lokalt. 

• Det giver en god samarbejdskultur. 
 

Temadagen 
Opsamlingen kommer fra sekretariatet på næste 
HB-møde. Så drøftelsen tager udgangspunkt i 
hvilken oplevelse, HB havde af dagen. 
 
HB-bemærkninger 
 
Rigtig god dag – god fordeling mellem HB og 
sekretariat. 
Rigtig godt at møde sekretariatet i denne ramme. 
Fremadrettet kan vi overveje et seminar med 
overnatning/eller middag etc. 
Rigtig god start – hvor vi også lærte rigtig meget 
om hinanden i HB. 
Godt tilrettelagt af sekretariatet. 
 
Webinar 
Ca. 400 skoler har deltaget i webinarerne. 
Formen var oplæg og ikke så meget dialog – 
hvorfor der ikke var så meget feedback. 
Dog var signalet stærkt at vi kunne stå sammen. 
Måske skal vi mere fokusere mere på der, hvor der 
er udfordringer. 
 
   
 

10. Sekretariatsnyt (JAMO) 
Til orientering (13.45-14.00) 
- Nye kollegaer 

 
- Skolelederundersøgelsen 

 
 
 

- Evt. udvidelse af lokaler – kælder 

JAMO indledte punktet. 
 
Vi har haft en rigtig god start for de nye kolleger. 
Vi har travlt – men der er god stemning. 
 
Vi deltager i flere lokalforeningsarrangementer og 
vil gerne stå til rådighed. 
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 Vi har behov for lidt flere mødelokaler og har haft 
kig på kælderen – og er i forhandlinger med DLF. 

 
Kort pause til fylde kaffe/the på 
kopperne (kl. 14.00-14.15) 
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11. Politisk nyt, den aktuelle dagsorden 
mv. (CLHJ, DORA) 
Til drøftelse og kvalificering (kl. 
14.15-15.35) 
Under punktet drøftes aktuelle 
politiske forhold og der afrapporteres 
fra møder:  
- Sammen om skolen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- STUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coronasituationen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CLHJ og JAMO oplæg om kompleksiteten i 
Sammen om skolen. (udgangspunkt i 
oplæg fra HS i DLF) 
 
Orientering om mødeaktiviteten sammen 
med det politiske niveau. Der er stemmer, 
der italesætter det vindue for 
medbestemmelse, som er åbent lige nu. 
Det skal udnyttes til at lave langsigtede 
aftaler. 
Vi skal også være åbne overfor, at der kan 
være temaer, der er så politiske, at de ikke 
skal med i ”Sammen om skolen”. 
Eksempelvis Muhammedkrisen. 
 
Kort orientering om vores interne 
oversigtark i sekretariatet, som siger noget 
om kompleksiteten. 
 
CLHJ orienterede om samarbejdet med 
STUK. 
Vi har historisk brugt meget tid og kræfter 
på at definere, hvordan vi måler på kvalitet 
og følger op med støtte. 
Vi har hidtil haft et meget fint samarbejde 
med STUK. 
Ledelsesmæssigt har der dog været meget 
stor udskiftning i ledelsen – med stort 
fokus på folk fra finansministeriet. 
Det har betydet, at samarbejdet har været 
meget sparsomt, og STUK har nu ensidigt 
fremlagt et nyt system uden inddragelse af 
parterne. 
Vi har gjort opmærksom på, at det er meget 
problematisk, at vi ikke bliver hørt, og der 
ikke er samarbejde på området. 
 
DORA orienterer om mediebank 
undersøgelsen. Derefter en general 
drøftelse af situationen. Der er mange 
steder, hvor Corona ikke fylder så meget 
mere. Andre dagsordener såsom Ukraine 
overtager dagsordenen. Men HB er 
bekymret for eftervirkningerne af Corona, 
med øget elev mistrivsel og opsamling på 
klasse/hjem samarbejdet. Vi skal fortsat 
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- Generel orientering om: 
  
 

Bilag 9: SoS - Mødeaktivitet og 
arbejdsgrupper d. 21-02-22 
Bilag 10: SoS PP fra DLF 
Bilag 11: Samarbejde med STUK og 
tilsynsstrategi 
Bilag 12: Undersøgelse fra mediebank 
vedr. Coronasituationen 
Deltager i pkt.: CT 

have fokus på ledernes fortsatte 
arbejdspres, især fordi Ukraine nu ruller ind 
over skolerne som den nye dagsorden, der 
skal løftes. Corona skal ikke pr. automatik 
på HB-dagsordenen længere.  
 
AULA og skoleledere der deltager i den 
fortløbende undersøgelse. 
 
Formandskabet har været til høring om 
karakterer. Det er udtryk for et politisk spil 
om indflydelse i folketinget. Det er et 
forum, hvor vi kan komme igennem med 
nogle dagsordener, vi ikke kan komme 
igennem med andre steder. 

 

12. Planlægning: De næste møder – 
forslag til dagsorden punkter (JAMO) 
Kvalificering af kommende møder 
(kl.15.35-15.45) 

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

- Politisk nyt 
- Sekretariatsnyt 
- Ukraine 
- Coronasituationen? 

 
HB-møde d. 26. april 2022 (kl. 9.45-
16.00) 

- Politisk nyt  
- Sekretariatsnyt 
- Tværkommunale netværk og 

repræsentationer 
- Evaluering af Formandsmøde 

d. 7. april 
- Repræsentantskab og 

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

- HB-møder 2022-2023 – 
planlægning 
Sammen om Skolen: 
Praksisfaglighed  
Uddannelsesparathedsvurderin
gen 
Forsøgsskoler 
Coronasituationen 
Bekendtgørelse om fremme af 
god orden i folkeskolen 
Inklusion 
Frihedspapir 

 
 
 
 
 
 
Input fra HB til emner på fremtidige møder. 
 
Drøftelse af Ukrainesituationen. 
 
Ønske om drøftelse af HB fildelingssystem. 
 
Formandskabet og ledelsen tager input 
med i overvejelserne til udarbejdelse af 
dagsordener.  
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Grundskolepanelet 
Udviklingslisten 
Udviklingssamtaler 
Forsøgsskoler 
 

Virtuelt HB møde d. 11. juni 2022 (kl. 
14.30-16.00) 

- Politisk nyt 
- Sekretariatsnyt 
- Coronasituationen? 

 
 

HB-møde med sommerafslutning d. 2. 
juni 2022 (kl. 9.45-16.00) 

- Politisk nyt  
- Sekretariatsnyt 
- Tværkommunale netværk og 

repræsentationer 
- Repræsentantskab og 

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

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

 

Intet 

14. Helbredsmarkører (kl. 15.50-16.00) 
 

HB gennemgår helbredsmarkører 

 


