
DET GODE LOKALE  
BESTYRELSESARBEJDE

ÅRETS 
BESTYRELSESDAG

Invitation til

Skolelederforeningen inviterer til Årets Bestyrelsesdag, 
hvor lokale bestyrelser mødes og får fælles inspiration til 
årets arbejde. Skolelederforeningens formandskab er vært 
for mødet, og rådgiver i politik og kommunikation Maria 
Steno, som flere af jer kender fra bestyrelseskurserne, 
faciliterer bestyrelsesdagen.

Årets fokus er, hvordan ambitionerne og intentionerne i 
Sammen om skolen nationalt bliver til hverdag lokalt, og 
hvordan Skolelederforeningen kan spille en endnu mere 
aktiv rolle i samarbejdet mellem politikere, forvaltning, 
forældre, elever og medarbejdere om udviklingen af skolen 
i den enkelte kommune.

Bestyrelsesdagen vil være tilrettelagt som et arbejdsmøde 
for den samlede bestyrelse – vi opfordrer derfor til, at hele 
bestyrelsen deltager, og at deltagerne har mandat til at 
træffe beslutninger på mødet.

Årets Bestyrelsesdag afholdes på Sjælland mandag den 19. september 2022 kl. 9.00-16.00 
på Zleep Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Høje-Taastrup, og for lokale bestyrelser fra Jylland og Fyn
tirsdag d. 20. september 2022 kl. 9.00-16.00 på Scandic Bygholm, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.



SAMMEN OM SKOLEN

Program:

09.00 - 09.30: Morgenmad

09.30 - 09.50: Velkomst ved formand Claus Hjortdal/næstformand Dorte Andreas 
 og introduktion af dagens program ved rådgiver i politik og 
 kommunikation Maria Steno

09.50 - 10.10: Sammen om skolen – Ambitionerne, temaerne og processen ved 
 sekretariatschef Jannick Stærmose Mortensen/politisk konsulent 
 Carina Termansen

10.10 - 10:45: Sammen om skolen helt lokalt 
 Hvad virker i samarbejdet med parterne i dag? Hvad virker ikke? 
 Hvad ønsker vi os mere af? 

10.45 - 11.15: Pause til mails og mobil

11.15 - 11:45: Sammen om skolen fra national ambition til kommunal virkelighed
 Hvad er KL’s ønsker og forventninger til det lokale samarbejde om folkeskolen? 
 Og hvad er KL’s råd til, hvordan Skolelederforeningen bedst bidrager til at få 
 forbindelse mellem politik og praksis i kommunerne? Oplæg ved politiker 
 fra KL, Børne- og Undervisningsudvalget.

11.45 - 12.15: Sammen om skolen helt lokalt fortsat
 Hvem skal vi samarbejde med lokalt? Og hvad er deres interesse i samarbejdet? 

12.15 - 13.00: Frokost 

13.00 - 15.00: Fra samarbejdsform til skolepolitisk fokus
 Hvad kan vi opnå gennem samarbejde, og hvordan opnår vi det? Udvikling 
 af fælles politisk program og starten på en lokal fortælling om Sammen om skolen.  

14.30 - 14.45: Pause med kaffe og kage

14.45 - 15.15: De gode eksempler og erfaringer fra andre bestyrelser

15.30 - 15.45: Udvikling af handlingsplan for bestyrelsen

15.45 - 16.00: Næste skridt sammen


