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Referat 16. august 2022   

Hovedbestyrelsens ordinære møde 

København, 16. august 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. 7: MALI, JL 
Under pkt. 8: MD, CF, CT, MALI, MB 
Under pkt. 9: CF, CT, HS, MALI, JL 
Under pkt. 11: MD, CT og CF 
 

Bemærk Mødet afholdes i Snaregade, men kan tilgås virtuelt.  
 

Afbud Lotte og Lars ankommer senere og Claus er i KL første time af mødet 
 

 

DAGSORDEN  REFERAT 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

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

DORA tog punktet, og dagsordenen blev 
godkendt 

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

             Bilag 1: Referat af HB-mødet den 2. juni 
2022 

Referatet blev godkendt 

3. Sekretariatsnyt (JAMO) 
Til orientering (9.55-10.20) 
 
- Forhandling med FSL – evt. sekretariats- 
og budgetmæssige konsekvenser 
 
 
 
- Sekretariatets sommerafslutning og 
sommerferie generelt 
 

JAMO gennemgik punkterne 
 
 
HB blev orienteret om forhandlingerne og 
den nu endelige opsigelse. HB tog 
orienteringen til efterretning og støttede 
formandskabets linje.  
 
Sekretariatet havde en god 
sommerafslutning, og sommeren er forløbet 
godt og roligt uden mange 
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- Administrationen 
 
 
- Kurser og den årlige bestyrelsesdag 
 
- Lokaler i kælderen 
 
- Plenum i App 

medlemshenvendelser. Op mod 
sommerferien har sekretariatet kunnet 
forberede sig på efteråret mange aktiviteter 
 
Der er pt. en sygemelding i 
administrationen. 
 
 
Kort orientering om aktiviteterne. 
 
Kælderen forventes klar i løbet af kort tid. 
 
Appen til Plenum forventes klar til næste 
udgivelse. 

4. Tværkommunale netværk og 
repræsentationer (DORA) 
Til erfaringsudveksling og drøftelse (kl. 
10.20-10.40) 
 

DORA indledte punktet 
 
Lise orienterede om løndrøftelsen i det 
storkøbenhavnske netværk og efterspurgte, 
om andre havde gode erfaringer. Forslag om 
at kombinere med vilkårsundersøgelsen og 
se bredere på løn og trivsel og 
rekruttering/attraktive arbejdspladser. 
 
Kristian er blevet kontaktet af en af 
skoleforeningerne på det frie område 
omkring politisk sparring (blot til 
orientering). 
 

 
Kort pause til fylde kaffe/te på kopperne 
(kl. 10.40-10.55) 
 

 

5. Evaluering af oplægget om 
teknologiforståelse (CLHJ)  
Til drøftelse og beslutning (10.55-11.15) 
 

CLHJ orienterede om det videre arbejde – 
bl.a. i arbejdet med praksisfaglighed i 
skolen. 
 
HB: 
Der skal være fokus på området – det er en 
del af fremtidens skole. 
Evt. alliance med DLF – hvis det ikke 
kommer ind på læreruddannelsen. 
Det er frustrerende, når man sætter et stort 
projekt i gang uden at følge det til dørs. 
Det kan blive/bliver et tema fremadrettet. 
Det kan støde sammen med nogens ønske 
om en kortere skoledag – som nok bliver et 
tema under en kommende valgkamp. 
Det er vigtigt bredt at finde alliancepartnere. 
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CLHJ: Kan vi lave et status-notat fra 
sekretariatet, som sætter nogle rammer for 
SKL-holdninger? 
 
LAA kontakter Claes omkring et første bud, 
som sekretariatet bearbejder efterfølgende 
og fremlægger for HB. 

6. Evaluering af drøftelsen med DLF-
formand Gordon Ørskov (CLHJ) 
Til drøftelse og beslutning (11.15-11:35) 
 

CLHJ orienterede om sin efterfølgende snak 
med Gordon. 
 
Generelt er samarbejdet med DLF godt, men 
vi skal selvfølgelig være opmærksomme på 
dagsordenen. 
 
HB-bemærkninger: 
Det giver god mening at mødes med Gordon 
– det kan give ham inspiration til nye 
perspektiver. 
Når det er aktuelt – så skal han inviteres ind. 
Vi skal måske næste gang være mere 
specifikke på formål med mødet. 

7. Omlægning af hjemmeside (JAMO) 
Til orientering, drøftelse og beslutning 
(11.35-12.00) 
 
Bilag 2: Notat – vedrørende udvikling af 
www.skolelederforeningen.org 
Deltager i punktet: MALI, JL 

JAMO introducerede punktet og det 
udsendte bilag herunder særlig den 
økonomiske ressource, der ikke kan holdes 
inden for det eksisterende driftsbudget. 
 
HB-bemærkninger: 
Ang. budgettet – hvorfor lige den pris?: 
Budgettet er lagt på baggrund af tilbud fra 
vores nuværende leverandør. 
 
HB godkendte rammen for såvel proces og 
ansættelse, samt budgetoverskridelse i 
2023 på 1,5 mil. til arbejdet med en ny 
hjemmeside. 
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8. Status på sekretariatets arbejde med 
hovedbestyrelsens fokusområder 
(JAMO) 

             Til orientering, drøftelse, kvalificering og   
             beslutning (12.45-13.45) 
             Nogle af fokuspunkterne drøftes under  
             dette punkt, og nogle af                
             fokusområderne drøftes dels under  
             punktet repræsentantskab og    
             Årsmøde og under punktet politisk nyt –  

 
- Inkluderende fællesskaber (MD, MALI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            - SoS lokalt - materiale (CT, MB)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             - Rekruttering – HB formulerer målet med   
                indsatsen 
                           
              
              

JAMO introducerede punktet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD gennemgik det udsendte materiale og 
redegjorde for baggrunden for 
udarbejdelsen af materialet. Dette er ikke 
det endelige papir – men et udkast, der skal 
arbejdes videre med 
Kort HB-drøftelse omkring hvordan, 
inkluderende fællesskaber kommer til at 
påvirke valgkampen. 
 
HB-bemærkninger: 
Rigtig godt papir, som stempler ind i 
skolelederhverdagen, men der er 
udfordringer i, hvor de enkelte kommuner er. 
Særlig godt med fokus på, at PPR-
medarbejdere har indblik i praksis og med 
praksis. Konkrete bemærkninger til papiret 
blev givet. Sekretariatet arbejder videre med 
de afgivne bemærkninger 
 
 
CT gennemgik projektet. 
 
HB-bemærkninger: Rigtig godt materiale, 
som HB glæder sig til at få ud til 
medlemmerne. De lokale afdelinger har 
efterspurgt materiale om SOS lokalt, så 
materialet er efterspurgt. Vi skal stadig være 
meget opmærksomme på, at det ikke er alle, 
der er opmærksomme på SOS og den lokale 
betydning. Men dette materiale giver vores 
lokale folk en masse nye værktøjer, som kan 
bringe dem videre. Sekretariatet arbejder 
videre og færdiggør materialet. 
 
JAMO gennemgik kort punktet, men der er 
behov for, at HB godkender sekretariatets 
vinkel. 
Der er fokus på medarbejderrekruttering, 
lederrekruttering og det lange perspektiv 
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             Bilag 3: Hovedbestyrelsens fokusområder 
             Bilag 4: Inkluderende fællesskaber –  
             baggrundspapir 
             Bilag 5: SoS lokalt - materiale 
             Deltager i punktet: MD, CF, CT, MALI, MB 

med fremtidsscenariet med manglende 
hænder. Sekretariatet arbejder med 
fokusområdet ud fra følgende områder: 
- Løn- og arbejdsvilkår generelt – 
overenskomst mm 
- Alliancepartnere 
- Skolelederundersøgelsen 
- Repræsentationer 
- Omtale når muligt! 
 
DORA fokus på den norske skoleleder 
undersøgelse. 
 
Vi skal fremover have fokus på, hvilken 
kvalitet folkeskolen skal levere – hvis vi ikke 
har hænderne. 
 
HB bliver involveret i den videre proces, jf. 
arbejdet med formandsmødet efterfølgende 
repræsentantskabsmødet. 
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9. Repræsentantskab og Årsmøde 
(CLHJ/DORA) 

             Til orientering, drøftelse og beslutning   
             (13.45-14.15) 
 
             Bilag 6: Officielt program Rep/For 221026 
             Bilag 7: PP - Forslag tema formandsmøde  
             221026 
             Bilag 8: Skolelederforeningens vedtægter 
             Bilag 9: Vilkår for repræsentantskab –  
             hovedbestyrelse - formandskab -    
             sekretariatschef 
             Bilag 10: Program til  
             Skolelederforeningens årsmøde 2022 
             Deltager i punktet: CF, CT, HS, MALI, JL 

CLHJ orienterede kort om 
repræsentantskabsmødet og 
formandsmødet. 
 
 
HB-bemærkninger:  
Vi skal have fuldt program og mulighed for 
politisk debat af formandens beretning. Folk 
skal føle sig involveret. 
 
I forhold til formandsmødet blev det drøftet, 
om det første punkt kunne kobles til 
frihedsgraderne og de konkrete 
indholdsprojekter fra det nationale SOS. Og 
ikke mindst mulighed for 
erfaringsudveksling. Formandskabet og 
sekretariatet arbejder videre med at 
planlægge involvering af 
repræsentantskabet under beretningen. 
 
I forhold til de andre punkter på 
dagsordenen, SoS-lokalt og rekruttering, 
godkendte HB programudkastet. 
 
Kort orientering om den efterfølgende 
middag. Historisk har vi oplevet, at mange 
fravælger middagen uden afbud. 
Sekretariatets har behov for, at HB giver 
mandat til, hvordan vi skal håndtere sene 
afbud. Pga. af HB’s tidligere beslutninger og 
mailudveksling af fortolkning heraf beslutter 
HB, at afbud senere end 2 timer før et 
arrangement påbegyndes eller udeblivelse 
på selve dagen, til såvel repræsentantskabs- 
og formandsmøder samt kurser mm., så 
opkræves et gebyr på kr. 1200 pr 
medlem/udeblivelse.  
 
I forhold til vedtægter er der enkelte forslag 
til vedtægtsændringer. Bilag med forslag 
tilgår HB på næste møde.  
 
Vedr. årsmøde gennemgik CT de 
overordnede rammer for årsmøde og stand 
salg, som allerede er næsten udsolgt og 
overstiger sidste års salg. 
 
Der er allerede udsolgt til frokost. 
 
Festen (der er 954 pladser og solgt 730) 
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HS gennemgik programmet for festen. 
 
HS og CT orienterede om tankerne for 
åbningsfilmen. 
Desuden kommer der et særligt indlæg i 
Plenum med fokus på årsmødet. 
 
HB godkendte sekretariatets oplæg. 

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

 

10. DLF kongresdelegeret (CLHJ) 
               Til drøftelse og beslutning (14.30-14.40) 
 

DORA indledte punktet. 
 
DLF’s kongres ville normalt indkalde de sidst 
udpegede. Traditionen i 
Skolelederforeningen er at tage det op på 
HB. Skolelederforeningen har 3 pladser 
udover formandskabet. 
 
Lise, Torben, Dorte og Claus udpeges. Den 
sidste plads udnyttes ikke til denne kongres.  

11. Politisk nyt, den aktuelle dagsorden mv. 
(CLHJ/DORA) 
Til orientering, drøftelse og kvalificering 
(kl. 14.40-15.30) 
Under punktet drøftes aktuelle politiske 
forhold og der afrapporteres fra møder:  

 

- Folketingsvalg 
 
 
 

- Sammen om Skolen: 
 
Inklusion  
 
 
 
 
 
 
Praksisfaglighed  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CLHJ orienterede kort om den aktuelle 
status. Særligt fokus på SF´s udmeldelse af 
folkeskoleforliget. 
 
CLHJ orienterede om status i SOS nationalt. 
 
Særligt fokus på ministerens tanker om 
specialeplanlægning (inspiration fra det 
sociale område) Der er en del frustrationer i 
kredsen omkring dette. 
Efter dette vil der komme fokus på det 
didaktiske rum og skolens indretning. 
 
SOS tager i øjeblikket rundt på 
kommunebesøg. Praksisfaglighed er det nye 
sort sammen med frihedsdagsordenen. 
CLHJ og DORA tager med rundt på disse 
besøg. 
Fokus bl.a. på:  
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Meddelelsesbogen, herunder det 
lokale arbejde (CT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddannelsesparathedsvurderingen 
– Bilag 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsøgsskoler 
 
 
 
 
 

- Overgange fra folkeskolen til 
ungdomsuddannelser (inspiration fra Ung 
Aalborg) 
- Praktikforløb (inspiration fra Hjørring) 
Der afventer endnu 2 kommuneforsøg. 
 
Ministeriet har udsendt en vejledning, men 
det afventer stadig GDPR delen. Der er 
meget råderum lokalt, og mange 
skolebestyrelser skal understøttes.  
Der afholdes 2 webinarer (som optages), 
som skal understøtte det lokale arbejde. 
 
Kort drøftelse om det er den enkelte 
skolebestyrelse og ledelse, der træffer 
beslutning. Hvis der skal indkøbes platforme 
gøre det centralt i kommunen. 
 
UPV – DORA orienterede om arbejdet i 
arbejdsgruppen. Der har været forskellige 
parter inde i arbejdsgruppen med 
anbefalinger til gruppen. En inspiration har 
bl.a. været Østerhåbskolen i Horsens – dette 
er blevet taget med videre i arbejdsgruppens 
kommende anbefalinger. 
I dag er der møde i arbejdsgruppen – og der 
er udsendt et udkast til anbefalinger. Dette 
på baggrund af et eventuelt kommende valg. 
HB skal være særlig opmærksomme på 
anbefalingen om ikke længere at vurdere på 
de sociale og personlige kompetencer. 
 
HB: 
For manges vedkommende (også for 
forældrene) har vurderingen været et wake 
up call!  
 
I forhold til hele udviklingen i den øvrige 
uddannelsesverden, så virker det mærkeligt 
udelukkende at vurdere på karakterer. 
Helt generelt må det være arbejdet i 
meddelelsesbogen, der danner baggrund for 
arbejdet med de unge. 
 
Der er pt. 12 skoler med i forsøget, og det 
SKL-opfattelse, at det ikke kan bruges. 
Projektet bygger ikke på international 
forskning. 
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Udviklingslisten  
 
 
 
Udviklingssamtaler (JAMO) 
 
 
 
 

- Ord til handling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Datatilsynet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ukraine 
 
 
            Bilag 11: Skolelederforeningens  
            anbefalinger ift. UPV 
            Deltager i punktet: MD, CT og CF 

PT. er arbejdet sat i stå, da parternes fælles 
papir ikke flugter med ministerens 
udmelding. 
 
JAMO orienterede om arbejdet med 
udviklingssamtalerne – forhåbentligt kan 
materialet inspirere til en ny måde at holde 
samtaler på. 
 
OTH Der er kommet en afsluttende rapport 
fra det første prøvehandlings forløb på Fyn 
(der dog løber et år mere) Men generelt en 
god evaluering med anbefalinger til det 
næste forløb. Det er allerede indarbejdet i 
det næste projekt. Særligt fokus på 
samarbejdet mellem øverste leder og 
mellemlederne – dette arbejdes der med i 
den næste fase. Det nye forløb bliver i 11 
kommuner i Trekantområdet og 
Vestsjælland – foreløbig er der 113 
deltagere. 
 
DORA orienterede om de møder, der har 
været holdt lige efter ferien/i ferien. 
KL har afholdt et stort fællesmøde med alle 
de involverede kommuner. 
Konklusioner er lige nu, at alle andre end 
Helsingør må bruges deres Chromebooks.  
Men det er den enkelte kommune, der er 
ansvarlig for deres risikovurderinger. Men 
der arbejdes med en national løsning. 
 
Ikke noget nyt – der er ikke noget nationalt 
overblik. 
 

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

 
Virtuelt HB møde d. 1. september 2022 
(kl. 15.00-16.00) 
- Politisk nyt 
- Ukraine 
- Sekretariatsnyt 
 

 
TM - kan vi sætte fokus på de afledte 
økonomiske virkninger af krigen i Ukraine. 



 

10 
 

HB-møde d. 14. september 2022 (kl. 
9.45-16.00) 
- Politisk nyt: 
- Sekretariatsnyt: 
- Evt. revideret budget 2023 
- Tværkommunale netværk og 
repræsentationer 
- SoS lokalt - materiale 
- Inkluderende fællesskaber - materiale 
- Repræsentantskab og Årsmøde d. 26., 
27. og 28. oktober 2022 
  - Vedtægtsændringer 
- Eventuelt 
- Helbredsmarkører 
 
Virtuelt HB møde d. 27. september 2022 
(kl. 15.00-16.00) 
- Politisk nyt 
- Ukraine 
- Sekretariatsnyt 
 
HB-møde d. 13. oktober 2022 (kl. 9.45-
16.00) 
- Politisk nyt: 
- Sekretariatsnyt: 
- Tværkommunale netværk og 
repræsentationer 
- Inkluderende fællesskaber - materiale 
- Repræsentantskab og Årsmøde d. 26., 
27. og 28. oktober 2022 
- Eventuelt 
- Helbredsmarkører   

13. Eventuelt – (kl. 15.40-15.50) 
 

 

14. Helbredsmarkører (kl. 15.50-16.00) 
 

Generelt godt møde – dog mange bilag       
 
Lidt varmt… 

 


