
 

1 
 

Referat 13. oktober 2022   

Hovedbestyrelsens ordinære møde 

København, 6. oktober 2022 

Tid 9.45 – 16.00: 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. 3: JLR 
Under pkt. 6: JBL 
Under pkt. 8: MD 
Under pkt. 10: MD, MB 

Bemærk Mødet afholdes i Snaregade, men kan tilgås virtuelt.  
 

Afbud  
 

 

DAGSORDEN  REFERAT 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

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

Godkendt.  
Formand ønsker at mødet slutter kl. 
15.30, hvis det er muligt. 
Punkterne 4 og 6 byttes rundt i 
dagsordenen. 

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

             Bilag 1: Referat af HB-mødet den 14. 
september 2022 

Godkendt 

3. Introduktion til ny medarbejder (JAMO) 
Til orientering (9.55-10.05) 
Jeanette Rehfeld er den nye administrative 
medarbejder i administrationsenheden. Kort 
gensidig introduktion.  
 

Introduktion af Jeanette. HB præsenterer 
sig selv, og Jeanette fortæller kort om 
sin baggrund. 
Jeanette er startet godt op, og klør på 
med opgaverne. Ikke mindst 
repræsentantskabs- og årsmøderne 
fylder lige nu.  
Den administrative enhed bruger de 
kommende måneder på at oparbejde et 
teamsamarbejde om enhedens 
opgaveløsning. 
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4. Teknologiforståelse – 
Skolelederforeningens holdning i 
statusnotat (CLHJ) 
Til drøftelse og beslutning (kl. 10.05-10.45) 
 
Bilag 2: Teknologiforståelse – udkast til 
statusnotat over Skolelederforeningens 
holdning 
Bilag 3: Oplæg til skolelederforeningens 
bestyrelse strategipapir fokusområder 
september 2022 

Claus H. gennemgår bilaget, og de 
forskellige pointer drøftes af HB 
 
Hvad skal afklares: 
 

Nationalt 
Definition/beslutning om det skal være et 
fag eller ind i alle fag? 
 
HB  
Vi skal passe på med at plædere for et 
linjefag (adm. og efterudd.) 
 
Vi skal efterspørge en langsigtet strategi, 
og vi skal i gang med det samme – vi 
står på noget. 
 
I dag løses det med ildsjæle blandt 
medarbejdere, som løser 
vejledningsopgaven. 
 
Der er udfordringer med de digitale 
værktøjer, vi har i kommunen.  
 
Hvad skal vores produkt være? 
Notat/politikpapir/udad/indad 
 
HB 

• En opmærksomhed på vores 
bekymring 

• Det skal være et fælles ståsted 
for SKL 

• Inklusion fylder meget p.t. og er 
sammen med HB’s øvrige 
fokusområder vores vigtigste 
indsatsområde. Det skal vi 
respektere, men dette emne er 
også vigtigt. 

• Her og nu analyse (Google) 
• Det har potentiale som noget 

med fremtidens skole 
• Erfaringer med den agile 

investering ala A.P. Møller 
pengene til digitale platforme. Det 
rykkede folkeskolen hurtigt. 

 
HB får det færdige materiale ud til 
orientering. 
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Kort pause til fylde kaffe/te på kopperne (kl. 
10.45-10.55) 

5. Repræsentantskab og Årsmøde 
(CLHJ/DORA) 

             Til orientering, drøftelse og beslutning 
(10.55-11.40) 
             HB drøfter det endelige program og bilag for 
repræsentantskabs- og  
             formandsmøde. Programmet for rep./for er 
vedhæftet. Bilag til    
             repræsentantskabsmødet findes i udsende 
mail til repræsentantskabet   
             tirsdag d. 29.9 kl. 8.50.  
             HB drøfter deres involvering i årsmøde – 
herunder modtagelse af     
             deltagerne kl. 9-10 på åbningsdagen, samt 
generel hjælp og       
             tilstedeværelse. 
 
             Bilag 4: Dagsorden til 
repræsentantskabsmøde 2022 
             Bilag 5: Dagsorden til formandsmøde 
oktober 2022 
             Bilag 6: Program til Skolelederforeningens 
årsmøde 2022 
             Bilag 7: Vagtplan og opgaveliste for Rep-For 
og Årsmøde 

Dagsordener og program for 
repræsentantskab-, formands- og 
årsmøde gennemgås og drøftes. 
 
Følgende aftales: 
 
Vedr. det indkomne forslag fra Viborg 
udtaler Kristian sig på vegne af et enigt 
HB. Kristian beder om ordet 
efterfølgende Viborgs præsentation, og 
motiverer en fastholdelse af 
vedtægterne, og at HB ikke anbefaler 
repræsentantskabet at vedtage at 
udbetale midler med tilbagevirkende 
kraft. 
 
Vedr. HB’s forslag til vedtægtsændringer 
motiverer HB ikke forslagene. HB 
deltager i en debat, hvis den opstår. 
 
Der udleveres dannebrogsflag til HB ved 
modtagelsen af medlemmerne torsdag 
morgen til årsmødet.  
 
Der er pladser til HB på de forreste 
rækker i salen. Henvendelse til JAMO 
ved ankomst. 
 
Alle undtagen Lise deltager i spisningen 
til frokost fredag middag sammen med 
sekretariatet efterfølgende årsmødet.  

6. Evaluering af Årets bestyrelsesdag (CLHJ) 
Til drøftelse og beslutning (11.40-12.00) 
HB evaluere den årlige bestyrelsesdag 
afholdt henholdt i Høje Taastrup d. 19.9 og 
Horsens d. 20.9. Derefter beslutning af 
tidspunkt for placering fremadrettet. 
 
Bilag 8: Oversigtsark over deltagende 
kommuner  
Deltager i punktet: JBL 

Claus H. indleder og motiverer punktet. 
 
Kristian: Det var en god dag, men 
opmærksomhed på at vi understøtter 
lokalforeningerne og ikke pusher for 
meget. 
 
Lise: Maria Steno var ikke stram nok i 
styring og pointer. 
 
Dorte: Tilbagemeldinger fra Storstrøms 
netværk. Fint med Maria Steno, men nu 
har vi fået budskabet. 
 
Jannick: Vi køre ikke videre i det samme 
spor, men ligger nye oplægsholdere ind i 
den årlige bestyrelsesdag. 
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Claus: Fint med Steno, og gode dage, 
men også godt at vi kører videre i nogle 
andre spor. 
 
HB beslutter, at den årlige 
bestyrelsesdag skal ligge i slutningen af 
august og gennemføres næste gang i 
august 2023. Den placeres tre steder i 
landet.  
 
Emner og temaer kan løftes med input 
fra lokalforeningerne og HB   

             
             Frokost (kl. 12.00-12.45)  
 

 

7. Tværkommunale netværk og 
repræsentationer (DORA) 
Til erfaringsudveksling og drøftelse (kl. 
12.45-13.10) 
 

DORA indledte: 
 
Der blev givet en fælles orientering. 
 
Fokus: 

• Løn 
• Den nye læreruddannelse 

• Elever i gymnasiet – stigning i 
andelen, der skal op på særlige 
vilkår 

• Skolens venner /skal vi 
fortsætte… 

• Et fokus på Per Buck Jørgensen 
og hans incitationsmodel. 

• SOS vil de gerne videre med. 

• Bestyrelsesdagen – feedback på 
at dele dagen op, hvor den sidste 
halvdel kunne være mere 
workshop tilrettelagt 

 
Nye repræsentationer: 

• VIA UC (DLF) ”lærerstart” 
KD tager til dagen i Silkeborg 

• Trivselsmålinger (Norge) 
Sekretariatet giver en 
tilbagemelding 

 

8. Politisk nyt, den aktuelle dagsorden mv. 
(CLHJ/DORA) 

CLHJ og DORA indledte 
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Til orientering, drøftelse og kvalificering (kl. 
13.10-14.00) 
Under punktet drøftes aktuelle politiske 
forhold og der afrapporteres fra møder:  

- Folketingsvalg 
 
 

- Sammen om Skolen: 
Udviklingssamtaler 
Meddelelsesbogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udviklingsliste – Bilag 9: Brev til 
ministeren 
 
 
Specialeplanlægning  
 
 
 
 

- Datatilsynet 
 
            Bilag 9: Brev til børne- og 
undervisningsministeren vedr. udviklingsliste 
            Deltager i punktet: MD 

Der er udskrevet valg – det store tema 
for os er mistrivselsdebatten. 
 
Alle officielle møder i SOS er blevet 
aflyst. 
DLF, KL og SKL har mødtes og gjort 
status på de gode ting, men også hvad 
der har presset os. 
SOS lokalt har meget forskellige 
forankringerne. 
Det presser især på i de kommuner, hvor 
samarbejdet er ikke eksisterende. 
OBS på Thomas G. pointe med de 
forskellige styrker, de lokale parter kan 
kaste ind i projektet. 
Når vi når videre, skal vi highlighte de 
gode eksempler. 
 
 
Pludselig på sidste møde kom der 
forslag frem – dette har parterne 
reageret mod, jf. brevet. 
 
Her kom der også et forslag på sidste 
møde – ideerne kommer fra det sociale 
område – hvor det ikke fungerer. 
 
Intern orientering om arbejdet med en 
national aftale. 
 

9. Sekretariatsnyt (JAMO) 
Til orientering (14.00-14.15) 
- Nye medarbejdere, herunder 
kommunikationskonsulent 
- Opgaveløsning i sekretariatet 

JAMO orienterede 
 
Vi har som sagt ansat Jeanette som 
administrativ medarbejder. 
 
Vi har ansat en midlertidig 
kommunikationskonsulent – stillingen 
tog en drejning mod projektledelse af 
hjemmesideprojektet. Vi har ansat en 
profil, som matcher projektledelsen af 
hjemmesiden. 
 
I øjeblikket fylder årsmøde og 
repræsentantskabsmødet. 
 
Vi har også fokus på næste årsmøde i 
Fredericia og ikke mindst vores 
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samarbejde med KongresKompagniet, 
som har haft udskiftninger på centrale 
poster. 
 

             
             Kort pause til kaffe/te på kopperne (kl. 
14.15-14.30)  
 

 

10. Mistrivsel og inklusion (CLHJ) 
Til orientering (14.30-14.50) 
HB får en status på materialet og foreløbig 
præsentation. 
 
Deltager i punktet: MD, MB 

CLHJ, MD og MB introducerede punktet. 
 
Når en ny minister kommer, skal vi være 
klar til at lægge noget materiale på 
ministerens bord. 
 
Målgruppen for vores materiale er det 
politiske niveau nationalt. 
 
HB-bemærkninger: 
 

• Det ser godt ud 

• Godt arbejde 
• Debat om konkrete 

formuleringer – som 
arbejdsgruppen arbejder med 

 
Materialet gøres nu færdigt 
 

11. Møde med DLF (CLHJ) 
Til drøftelse og beslutning (14.50-15.10) 
HB drøfter indhold for møde med DLF d. 
14.11 kl. 17-20/21 
 

CLHJ 
 
Vi har arrangeret møde med DLF efter 
næste HB-møde. 
Er der emner, vi skal have sat på 
dagsordenen? 

• Folkeskolens økonomi 

• Rekruttering 

• Inklusion 
 
 

12. DLF-kongres (CLHJ) 
Til drøftelse og beslutning (15.10-15.30) 
HB drøfter deltagelsen i DLF-kongressen d. 8-
9/11 
Kongres 2022 

• Inklusion 
• Det gode arbejdsliv - A20 
• Ændringsforslag af vedtægter 

- 2/4-årigt valg af delegerede 
- 2-årig kongresperiode 
- Valg af hovedstyrelsesmedlem 

CLHJ gennemgik programmet 
 
 
Særligt fokus på vedtægterne, inklusion 
og A20. 
 
 
Det nærmere aftales senere. 
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Bilag 10: DLF-kongres 2022 

 
 
 

13. Planlægning: De næste møder – forslag til 
dagsorden punkter (JAMO) 
Kvalificering af kommende møder (kl.15.30-
15.40) 

 

HB-møde d. 14. november 2022 (kl. 9.45-
16.00) 
- Politisk nyt: 
- Sekretariatsnyt: 
- Tværkommunale netværk og 
repræsentationer 
- Evaluering af Repræsentantskab- formand- 
og Årsmøde d. 26., 27. og   
  28. oktober 2022 
- Retningslinjer for indberetning i zXepence 
for rep., HB, formandskab,   
  sekretariat samt medlemmer – bilag 
- Samarbejde med DLF – bilag 
- Eventuelt 
- Helbredsmarkører   
- Møde med DLF-forretningsudvalg kl. 17-
20/21 
 

Virtuelt HB møde d. 24. november 2022 (kl. 
15.00-16.00) 
- Politisk nyt 
- Ukraine 
- Sekretariatsnyt  
 

HB-møde d. 6. december 2022 (kl. 9.45-
16.00) 
- Politisk nyt: 
- Sekretariatsnyt: 
- Tværkommunale netværk og 
repræsentationer 
- Evaluering af møde med DLF 
- Evaluering af deltagelse i DLF-kongres 
- Eventuelt 
- Helbredsmarkører   
- Julefrokost – Tivoli kl. 16-20/21 
 

Virtuelt HB møde d. 19. december 2022 (kl. 
15.00-16.00) 
- Politisk nyt 
- Ukraine 
- Sekretariatsnyt  

Kort drøftelse om de kommende møder. 
 
Drøftelse om et nyt fast punkt: 
skoleledelsernes vilkår 
 
Meget af vores arbejde og vores dialoger 
handler om dette emne. 
 
Godt at sætte fokus på det, men hvordan 
får vi det konkretiseret, uden det bliver 
enten for bredt eller for tyndt i forhold til 
det brede fokus. 
 
Konklusionen er at forsøge at indarbejde 
det i punktet tværkommunale netværk, 
sådan at både de tværkommunale 
pointer og sekretariatets oplevelser 
kommer med.  

14. Eventuelt (kl. 15.40-15.50) Ingenting 

15. Helbredsmarkører (kl. 15.50-16.00) HB-runde. Ingen referat 

 


