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Dagsorden 2. juni 2022   

Hovedbestyrelsens ordinære møde samt sommerafslutning 
København, 25. maj 2022 

Tid 9.45 – ca. 14.20: 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: JBL, LSH, Palle Mørch 
Under pkt. 4: JBL, CT 
Under pkt. 5: MB 
Under pkt. 7: CF 
Under pkt. 8: MD, CT og CF 
Under pkt. 9: Claes W. S. Mørkeberg 
Under pkt. 13: Gordon Ørskov 

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)   
 

Velkomst ved Claus. 
 
Dagsorden godkendt. 

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

             Bilag 1: Referat af HB-
mødet den 26. april 2022 

 
Referat blev godkendt. 

3. Regnskab 2021 og budget 
2022 samt medlemstal 
(DORA)  
Til orientering, drøftelse og 
beslutning (9.55-10.40) 
 
Bilag 2: Regnskab 2021 
Bilag 3: 
Revisionsprotokollat 
Bilag 4: Budget 2022 
Bilag 5: Medlemstal 2019-
2022 

 
DORA indledte punktet og bød velkommen til Palle Mørk og 
LSH og JBL. 
 
Palle Mørk gennemgik regnskabet med særlige 
fokusområder, hvor der er ændret. 
 
HB- og sekretariatsfokus på gennemsigtigheden både for HB 
og for repræsentantskab. 
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Deltager i punktet: JBL, 
LSH, Palle Mørch 

HB tog gennemgangen til efterretning med en fælles 
forståelse af, at det var et tilfredsstillende resultat, men ikke 
et formål at skabe overskud. 
 
HB godkendte og underskrev regnskabet. 
 
DORA indledte gennemgangen af budget 2022. 
 
JBL gennemgik budget 2022. 
 
HB godkendte budget 22, og sekretariatet holder fokus på 
medlemstallet. 
 

 
Kort pause til fylde kaffe/te 
på kopperne (kl. 10.40-
10.50) 
 

 

4. Årsmødebudget 2022 
(DORA) 

           Til orientering, drøftelse og 
beslutning (kl. 10.50-11.05) 
 
              Bilag 6: Årsmødebudget 
2022 
              Deltager i punktet: JBL, CT 

DORA indledte punktet. 
 
JBL og CT gennemgik budgettet overordnet. 
 
Det foreløbige resultat ser positivt ud, og der er en historik 
for, at der bliver solgt festbilletter efter sommeren. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 

5. Forandring af Plenum 
(JAMO)   
Orientering, drøftelse og 
beslutning (kl. 11.05-11.20) 
 
Bilag 7: Notat Plenum 
Deltager i punktet: MB 

JAMO indledte punktet. 
 
MB gennemgik det udsendte notat. 
 
HB-bemærkninger: 
 
Stor opbakning til det fremsendte notat og de ideer, der 
ligger i notatet. 
 
Udfordring i, at vores medlemmer stadig gerne fortsat vil 
have det trykte blad. 
 
Ønske om ikke kun at gøre temaet til lyd, men kunne nogen 
af de gode interviews komme på lyd? 
 
Sekretariatet har selvfølgelig også en prioriteringsøvelse i 
forhold til hvad der er muligt. 
 
Stor opbakning til at sekretariatet arbejder videre indenfor 
notatets rammer. 
 
 

6. Tværkommunale netværk 
og repræsentationer (DORA) 
Til erfaringsudveksling og 
drøftelse (kl. 11.20-11.45) 

 
DORA indledte punktet.  
 



 

3 
 

 Derefter gensidig orientering om oplevelserne i de 
tværkommunale netværk. 
 
Generelle temaer: 
Løn og vilkår 
Rekruttering og fastholdelse 
Inklusion – mellemformer 
Frihedsgrader (oplevelse af, at STUK strammer op) 
Struktur 
”Den gode historie om sammen om skolen lokalt” 
Ukraine – er der styr på det lokalt 
Corona udgifter – bliver de sendt videre til skolerne 
 
 

7. Sekretariatsnyt (JAMO) 
Til orientering (11.45-12.00) 
- Ny medarbejder. Politisk 
konsulent Claus Fagerlund 
 
- Aula 
 
 
 
 
- Medarbejderseminar 
 
 
- Kommunikationsplatforme 
fremadrettet 
 
Bilag 8: AULA undersøgelse 
PP 
Deltager i punktet: CF 

 
 
Velkommen til Claus Fagerlund 
 
 
Der er udsendt bilag fra KOMBIT – konklusionen er, at de 
ligger langt fra deres egne succeskriterier. 
Vi planlægger med at understøtte Kombit i at køre endnu en 
AULA undersøgelse i efteråret 2022. 
 
Kort orientering om seminaret, der blev afholdt på Møn. 
Der blev lavet en overordnet plan for året 22/23. 
 
Orientering om vores IT-udbydere og hjemmeside 
opsætning. Orientering om at der kommer et oplæg om ny 
hjemmeside. 
 
God opbakning til vores bestyrelseskurser og 
bestyrelsesdagen i efteråret. Foreløbig tilmeldinger: 
29 til bestyrelsesdagen 
18 til brush-up-kurset 
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             Frokost (med mulighed for 
at tjekke mails) Mødet genoptages 
kl. 12.45  
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8. Politisk nyt, den aktuelle 
dagsorden mv. 
(CLHJ/DORA) 
Til orientering, drøftelse og 
kvalificering (kl. 12.45-
13.50) 
Under punktet drøftes 
aktuelle politiske forhold og 
der afrapporteres fra møder:  
- Ord til handling 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Politisk ledelse af den 
lokale dialog om 
skoleudvikling – KL, 
BKF, DLF og SLF - AUA-
projekt (Link) 
 
 
 

- Partnerskab om 
tiltrækning, fastholdelse 
og udvikling af ledere på     
skoleområdet - 
samarbejde med 
Komponent (bilag) 

 
- Sammen om Skolen: 

Inklusion 
Praksisfaglighed  
Meddelelsesbogen 
Uddannelsesparathe
dsvurderingen 
Forsøgsskoler 
Udviklingslisten 
Udviklingssamtaler 
 

- Ukraine 
 
            Bilag 9: 
www.kl.dk/dialogfolkeskole 
            Bilag 10: Partnerskab om 
tiltrækning, fastholdelse og 
udvikling af ledere     
                           på skoleområdet 
            Deltager i punktet: MD, CT 
og CF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORA orienterede om ”Ord til handling” og det nye projekt i 
Trekantområdet og i Vestsjælland. Der er etableret 
samarbejder med de respektive UC’er. 
Der har været lidt opstartsudfordringer med at få nok 
tilmeldte.  
 
En erfaring fra det tidligere forløb har været, hvordan vi får 
koblet de øverste skoleledere med ind i projektet. 
 
CT Baggrunden for dette projekt er at bygge på det første 
projekt om lokal dialog om skoleudvikling. Dette projekt skal 
skabe en rød tråd også til det politiske i kommunerne. 
 
Bemærkning: 
Kan noget af dette arbejde bruge og perspektivere vores 
arbejde med SOS lokalt? 
 
CT orienterede om projektet. Vores fokus har været at få 
opgaven forankret i forvaltningerne og på at projektet bliver 
bæredygtigt og kommer til at køre også efter projektet. 
Opmærksom på Komponent generelt. 
 
 
 
CLHJ gennemgik den udsendte PP (eftersendes). 
 
Særligt fokus på inklusion og på udfordringen med de 
lineære nationale tests.  
 
 
 
 
 
 
Kort gensidig orientering. 
 
 
Affaldssortering på skoler – HB kun gode historier herfra. 

http://www.kl.dk/dialogfolkeskole
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             Kort pause til kaffe/te på 
kopperne (kl. 13.50-14.00)  

 

 

 

9. Teknologiforståelse (Lars) 
Oplæg ved eksterne 
oplægsholder og 
efterfølgende drøftelse (kl. 
14.00-14.55) 
 
Deltager i punktet: Claes W. 
S. Mørkeberg 

 
LAA introducerede Claes. 
 
Claes gennemgik i hovedpunkter KP’s projekt om 
teknologiforståelse (PP eftersendes). 
 
HB havde en fælles drøftelse om de meget interessante 
dilemmaer, som oplægget gav. 
 
 

10. Planlægning: De næste 
møder – forslag til 
dagsorden punkter (JAMO) 
Kvalificering af kommende 
møder (kl.14.55-15.05) 

 
Virtuelt HB møde d. 14. juni 
2022 (kl. 14.30-16.00) 
- Politisk nyt 
- Ukraine 
- Sekretariatsnyt 
 
HB-møde d. 16. august 
2022 (kl. 9.45-16.00) 
- Politisk nyt: 
   - Inklusion 
- Sekretariatsnyt: 
- Tværkommunale netværk 
og repræsentationer 
- Repræsentantskab og 
Årsmøde d. 26., 27. og 28. 
oktober 2022 
- Mulige 
vedtægtsjusteringer ifm. 
repræsentantskabsmøde:  
   - Kontingent – 3 måneders 
opsigelse–Evt. notat til HB 
om de     
     forskellige henvendelser 
   - Prisregulering af 
formandskabets løn 
   -  

 
 

 
 

 
 
Orientering fra Claus om dialog med Gordon. 
 
 
 
 
 
Opfølgning meddelelsesbog. 
 
FT-valg. 
 

11. Eventuelt – (kl. 15.05-
15.10) 
 

Intet til referat. 

12. Helbredsmarkører (kl. 
15.10-15.15) 

 

 
HB-runde. 
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Generelt godt møde – men det er en udfordring med at nogle 
punkter grunden tiden bliver presset. 
  
I forhold til gæster har det været meget givende – 
fremadrettet skal vi være beviste om formål og hvad/og om. 
det skal medføre af indsatser internt. 
 

13. A20 – Dialog med Gordon 
Ørskov (15.15-16.00) 

 
Deltager i punktet: Gordon 
Ørskov 

 
Claus introducerede Gordon. 
 
Gordon: 
 
2 spor i DLF lige i øjeblikket: 
SOS og A20. 
 
DLF har den udfordring, at den enkelte lærer/skole oplever 
de forandringer, som er tænkt i de gode intentioner i SOS og 
A20. 
 
Særligt ved A20 er der fokus på, hvordan den pædagogiske 
udvikling bliver en fælles øvelse, og hvordan skoleplanen 
bliver et udviklingsværktøj. 
 
Fordørs/bagdørs problematikken – men hvordan kan det 
enkelte medlem/lærer mærke det konkret. 
 
HB-dialog med Gordon om disse temaer. 
 
 

 


