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Referat af mødet den 26. april 2022   

Hovedbestyrelsens ordinære møde 
København, 20. april 2022 

Tid 9.45 – ca. 15.00: Ordinært hovedbestyrelsesmøde – Frokostpause fra 12.00-12.45 
 

 
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, Mogens Brag, Dorte Andreas og Claus Hjortdal.  
 

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

Andre deltagere: 
Under pkt. 4: CT, MD, HS 
Under pkt. 5: CT, MD, HS, MALI 
Under pkt. 7: NV (AULA) 

Bemærk Mødet forventes afholdt i Snaregade i henhold til de gældende retningslinjer.  
CLHJ deltager virtuelt i mødet kl. 10-12 

Afbud  
 

DAGSORDEN  REFERAT 
1. Velkomst og godkendelse af 

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

Godkendt 

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

             Bilag 1: Referat af HB-mødet den 
17. marts 2022 

Godkendt 

3. Opsamling på temadag og de 
fremadrettede tiltag (DORA)  
Til drøftelse og beslutning (9.55-
10.45) 
 
Bilag 2: Opsamling på 
Temadagsdrøftelserne 

DORA indledte punktet. 
 
Det udsendte notat dannede udgangspunkt for HB’s 
drøftelser. 
 

• Sammen om skolen (nationalt/lokalt) 
 

Opsamling på, om nogle bestyrelser skal 
genbesøge kurset med Maria Steno, og der 
arbejdes med nogle bestyrelsesdage med 
workshops. 
 
Der arbejdes med webinarer med 
formandskabet og med yderligere støtte til de 
lokale afdelingers arbejde med ”Sammen om 
skolen”. 
 

HB-bemærkninger: 
Kunne vi tage udgangspunkt i de gode cases ex. Vejle? 
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Vi skal også have særlig hjælp til de kommuner, der 
oplever særlige udfordringer med at etablere det lokale 
samarbejde både med kreds og forvaltning. 

 
Det nationale indsatsområde blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 

• Frihedsgrader 
 
HB-bemærkninger: 
 
Kunne vi også her sætte en tydelig retning i 
foreningen? 
 
Det er en udfordring, at det er en national 
regeringsbåret dagsorden, som vi blive nødt til at 
reagere overfor. 
 
Foreningen (selv om det er en kompleks øvelse) skal 
forsøge at give det en fælles retning. 
 
Vi bliver nødt til at se på det kommunale niveau hvis og 
når, der bliver givet frihed. Forvaltningerne er meget 
magtfuld spiller, som ikke er klar til at give friheden ud. 
 
Det er vigtigere at tale tillid end frihed. 
 
Samarbejdet med BKF bliver en central spiller, som vi 
skal have fokus på.  
 
HB godkendte indsatsområdet.  
 

• Rekruttering 
 
HB nævnte blandt andet det kollegiale netværk, 
som kunne være en faktor i rekruttering. 
Desuden også et fokus på helt nye tilgange til 
rekruttering (jf. Peter Julius). 
 
HB godkendte indsatsområdet.  
 

• Mellemledernetværk 
 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal har godkendt 
det nye projekt i Ord til Handling 2.0. 
 
HB godkendte indsatsområdet.  

 
• DLF-relationen 

 
HB godkendte indsatsområdet.  
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• Folketingsvalg 

 
HB-bemærkninger: 
 
Kunne det være en tanke at opfordre til, at de 
lokale afdelinger også skaber relationer til 
lokalt valgte folketingspolitikere? 
 
HB godkendte indsatsområdet.  
 

Det generelle notat blev godkendt af HB med de givne 
bemærkninger. 

 
Kort pause til fylde kaffe/the på 
kopperne (kl. 10.45-10.55) 
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4. Evaluering af Formandsmøde d. 7. 
april 2022 (CLHJ) 
Til drøftelse (10.55-11.20) 
 
Deltager i punktet: CT, MD, HS 

 
DORA indledte punktet. 
 
HB-bemærkninger: 
 
Godt program, som gav et godt indblik i, hvad 
vi/sekretariatet arbejder med. 
 
Det blev et meget fint arrangement – der var 
involvering og aktiv deltagelse. 
 
Stor ros til den måde vi/deltagerne sad på. 
 
Del 1. SOS 
 
Stor ros til sekretariatet for oplæggene og 
planlægningen. 
 
Rigtig fint med lokale oplæg fra lokalformænd – men 
måske skal de forberedes på en anden måde. 
 
Del 2. Rekruttering v. Peter Julius  
 
Peter Julius delte vandene… 
 
Stor provokation, som man enten tager op positivt, 
eller man bliver stødt af. 
 
Vi skal arbejde med, at budskabet bliver forstået, så 
må formen lige pudses af. 
 
Generelt stor ros fra HB til 
arrangementet/formen/stedet. 
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5. Repræsentantskab og Årsmøde d. 
26., 27. og 28. oktober 2022 
(DORA) 

           Til orientering, drøftelse og 
beslutning (11.20-11.40) 
 
              Bilag 3: Udkast til program 
Årsmøde 2022 - 7             
              Deltager i punktet: CT, MD, HS, 
MALI 

 
Dora indledte. 
 
Årsmødet: 
CT præsenterede programmet. 
Der arbejdes pt. med at få lukket afslutningen fredag 
med evt. underholdning. 
 
HS Orienterede om arbejdet med festen. Vi har forsøgt 
at arbejde med at få festen op at flyve. 
 
Tilmeldingen åbner den 27. april både for stande og til 
festen.  
 
Repræsentantskabsmødet (ingen valg): 
 
Det er sekretariatets opfattelse, at det er muligt at 
afholde repræsentantsmødet om formiddagen. 
Opmærksomhed på økonomien, da det er første gang 
vi har denne kadence. 
 
Eftermiddagen kan afholdes som et ekstra 
formandsmøde med input fra HB til temaer. 
 
HB kom med følgende forslag: 

• SoS lokalt 

• Rekruttering (måske med konkrete oplæg) 
• Frihedsforsøgende  

• HB-temaerne kunne danne udgangspunktet – 
opsamling på alle fokusområder. Dette knyttet 
til lokalforeningsarbejdet 

• Netværk 
• Relationen til DLF 

• Tværkommunale netværk (evt. udfordring med 
om deltagerne er de samme) 

• Bestyrelsernes arbejde 

• Aktuelle politiske dagsordener  

6. Tværkommunale netværk og 
repræsentationer (DORA) 
Til erfaringsudveksling og 
drøftelse (kl. 11.40-12.00) 
 

 
DORA indledte 
 
HB-bemærkninger: 

• Det er rigtig vigtigt arbejde, men vi skal være 
opmærksomme på fremmødet 

• Særligt fokus på arbejdet med Ukraine 
• Der er stort fokus på lønsammenligninger – 

store lokale forskelle 

• ”Sammen om skolen” 

• Konstitueringer – særlig opmærksomhed på 
lange konstitutioner 

 
Repræsentationer: 

• Særlig opmærksom på samarbejdet med DSE 
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• Skolens venner – opmærksomhed på 
repræsentationen 

• UCN store fald i søgningen til 
læreruddannelserne 

• Falkeprisen – det bliver hele tiden udskudt 
 
 

             
             Frokost (med mulighed for at 
tjekke mails) Mødet genoptages kl. 12.45  
 

 

7. Sekretariatsnyt (JAMO) 
Til orientering (12.45-13.05) 
 
- Aula (NV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fællesdrev til HB 
Fildelingssystem til HB 
 
 
 

- HB-møder 2022-2023 – 
planlægning 
 
 

- Kursus for nye ledere 
 
 

- Stillingsopslag 
-   
 
Bilag 4: AULA undersøgelse – 
bilag via links 
Bilag 5: Notat om 
fildelingssystem til HB 
Bilag 6: Oversigt over HB møder 
og arrangementer 22/23 
Deltager i punktet: NV 

JAMO indledte punktet. 
 
 
Der er udsendt links til den nyeste undersøgelse med 
kobling til den oprindelige undersøgelse. 
Vi lægger stadig massivt pres på KOMBIT. 
 
De forbedringer der dog er kommet, er dog stadig efter 
sekretariatets opfattelse marginale. 
 
HB-bemærkninger: 
Der er stadige grundlæggende udfordringer med 
systemet. 
Forældrene har også en stærk stemme i forhold til 
KOMBIT. 
 
JAMO orienterede om fildelingssystemet og det 
udsendte notat. En kort tilkendegivelse fra HB - 5 
meldte ud, at de ikke havde brug for et 
fildelingssystem. 
 
JAMO gennemgik bilaget, som blev godkendt med de 
givne bemærkninger.  
 
 
Der har været afholdt kursus med 38 kursister. Gode 
og relevante evalueringer, som kan bruges til 
justeringer. 
 
Vi har haft samtaler i går og er i proces med en 
kandidat til stillingen. 
 
Der er i øvrigt en god proces med en aftalefornyelse 
med Frie Skolers Ledere. 
 
Vi har opnået en aftale omkring genetablering af 
kælderen og får nogle fine mødefaciliteter dernede. 
 
Kort drøftelse af ledere i SFO’s position og samarbejde 
i ledelsesteamene. 
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8. Politisk nyt, den aktuelle 
dagsorden mv. (DORA) 
Til drøftelse og kvalificering (kl. 
13.05-13.45) 
Under punktet drøftes aktuelle 
politiske forhold og der 
afrapporteres fra møder:  

 
- Ord til handling 

 
 
 
 

- Ukraine 
 

- Frihedsgrader og Frihedspapir  
- bilag 7: Mere frihed til skoler 
(velfærdsaftaler) 
- Bilag 8: Ledelse af i morgen 
april 2022 - Baggrundsartikler 
om   
  Frihed 
 

- Sammen om Skolen: 
Inklusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praksisfaglighed  
 
Uddannelsesparatheds-
vurderingen 
 
Forsøgsskoler 
 
Bekendtgørelse om 
fremme af god orden i 
folkeskolen 
 
Grundskolepanelet 

 
DORA gennemgik punktet. 
 
 
 
 
 
 
Vores ansøgning til A.P. Møller Fonden er gået 
igennem, og vi har fået 5,5 mio. kr. til at etablere 
netværk i yderligere 12 kommuner. 
Dorte orienterede om projektet og det videre arbejde. 
 
Henvisning til de allerede førte drøftelser. 
 
Dorte orienterede om den aktuelle status og om de 
igangværende forhandlinger. 
 
 
 
 
 
 
 
Sammen om skolen:  
JAMO orienterede om sekretariatets arbejde særligt 
omkring inklusion og udfordringer med at være 
samstemte på alle parametre med de øvrige 
samarbejdspartnere i SOS. 
Der arbejdes i sekretariatet på, at HB får forelagt et 
konkret papir, vi kan stå på politisk. 
 
HB-bemærkninger: 
Det er ekstremt komplekst – der er ingen nemme 
løsninger. 
Vi bliver presset på, at alle skal have samme 
tilbud/serviceniveauet. 
Det her må ikke ses som en spareøvelse – det er en 
investering (som måske senere kan give en 
effektivisering). 
 
Der kommer en møderække omkring praksisfaglighed. 
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Udviklingslisten 
 
Udviklingssamtaler 

 
            Bilag 7: KL, DLF og 
Skolelederforeningen – Mere frihed til 
skoler     
                           (velfærdsaftaler) 
            Bilag 8: Ledelse af i morgen april 
2022 - Baggrundsartikler om frihed 

 
PT arbejdes der med en trappemodel, med forskellige 
grader af tilsyn. 
 
 

9. Pensionister (DORA) 
Til drøftelse og kvalificering 
(13.45-14.25) 

 

DORA indledte punktet 
 
Sekretariatet modtager henvendelser fra nye eller 
kommende pensionister omkring, hvad pensionister 
har af forventninger til Skolelederforeningen. 
 
HB drøftede sagen, og Dorte fik input til nogle mulige 
tiltag. 

10. Planlægning: De næste møder – 
forslag til dagsorden punkter 
(JAMO) 
Kvalificering af kommende møder 
(kl.14.25-14.40) 

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

- Politisk nyt 
- Ukraine 
- Sekretariatsnyt 

 
HB-møde med sommerafslutning 
d. 2. juni 2022 (kl. 9.45-20.00) 
- Politisk nyt 
   - Inklusion 
   - Ledelses og styring i og af 
folkeskolen – AUA-projekt – CT 
(bilag) 
   - Partnerskab om tiltrækning, 
fastholdelse og udvikling af 
ledere på     
   skoleområdet - samarbejde med 
Komponent - CLHJ (Bilag) 
- Sekretariatsnyt: 
  - Medarbejderseminar 
- Tværkommunale netværk og 
repræsentationer 
- Repræsentantskab og Årsmøde 
d. 26., 27. og 28. oktober 2022 
- Status - budget- og medlemstal   
- Regnskab 2021  
- A20 – Deltagelse af Gordon 
Ørskov, Formand DLF 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA vil gerne hjælpe med at stå for arrangementet efter 
HB-mødet d. 2. juni. 
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- Teknologiforståelse – general 
drøftelse og evt. ekstern 
oplægsholder   
   (mail Lars) 
 
Virtuelt HB møde d. 14. juni 2022 
(kl. 14.30-16.00) 
- Politisk nyt 
- Ukraine 
- Sekretariatsnyt 
 

11. Eventuelt – (kl. 14.40-14.50) 
 

• Et muligt tema omkring en ny type 
medarbejdere, som er meget skrøbelige 
(dødsfald, skilsmisse etc.) 

• Lokalt er der i Midtjylland en tendens med ikke 
at bruge muligheden for at lave kortere 
skoledag, da der er så mange afledte 
virkninger/konsekvenser (SFO). Det er 
simpelthen for bøvlet for skolerne. Er det en 
national tendens? 
 

12. Helbredsmarkører (kl. 14.50-
15.00) 

 

Alt i alt et fint møde med gode emner og 
debatter. 
 
Måske kan der arbejdes med punkternes 
overskrift og på formålet med punkterne. 
 
Nogle kan nogle små punkter lige pludselig 
udvikle sig til store vigtige diskussioner eller 
omvendt… 
 
Godt med den gensidige orientering fra de 
tværkommunale.  
 

 
Kaffe og slut for denne gang 
 

 

 


