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Referat af møde den 3. september 2015 i LC Lederforums 
forretningsudvalg 
 

Sted: 
Skolelederforeningen 

Snaregade 10A 
1205 København K 

 
Til stede: 
Claus Hjortdal, Jørgen Mandrup, Jeppe Tobberup, Ulrik Husum, Katrine 

Thomsen, Peter Cort, Christina Bohmann, Bjarne Y. Jørgensen, Rud Nielsen, 
Brian Bastiansen, Steen Devantie og Mette Pust 

 
 
Afbud:  

Kristian Hjorth 
 

 
Dagsorden 
 

 
1. Godkendelse af referat fra den 21. maj 2015 

 
Referatet godkendt 
 

2. Gensidig orientering fra organisationer 
a. HL er indgået i et samarbejde med TAT (sammenslutning omkring løn og 

ansættelsesvilkår) Det skal være attraktivt at blive/være leder på en EUD 
institution. Der skal tages hensyn til kravs udtagning til ok forhandlinger i 
LC Lederforum.  

b. UDF har ligget i baghjulet af de andre organisationer og arbejder med 
udmøntningen af deres kongresbeslutning omkring lederorganiseringen. 

Selvstændig organisering i Uddannelseslederne/ dobbeltorganisering. 
Praktisk udmøntning i forhold til medlemshåndtering. Der er tæt kontakt 
til de øvrige lederorganiseringer på området. 

c. FSLeder Fusionen er fuldført med Ledere i frie skoler (der er overført 100 
medlemmer) Der er lavet vedtægtsændringsforslag til den nye 

overbygning af de to selvstændige foreninger FSL og FSLeder, som 
håndterer medlemskab af LC og FTF. FSLeder er nu i gang med en ny 

proces omkring deres selvstændighed. Der er sat 3 projekter i gang 
Ledernes arbejdsmiljø, efteruddannelse og løn. FSLeder flytter ind i 

http://www.lc-lederforum.org/


 

 

Snaregade 10A i løbet af september og der arbejdes på et tættere 
integreret samarbejde med sekretariatssamarbejde. Mere om det på 

næste møde i LC LF. 
d. SKL Vi gør klar til DLF kongres 2015 – vi italesætter det som et 

dobbeltmedlemskab. Det ser ud til at det glider igennem kongressen. Vi 
arbejder med medlemssystemet sammen med FSLeder med en LC LF 
profil og med den fælles opgaveløsning.  

 
Internt har vi haft møde med vores lokale bestyrelser – vi lægger op til 

vedtægtsændringer med en mindre hovedbestyrelse (fra 8 HB 
medlemmer til 6) og en styrkelse af vores service lokalt. 
  

På indskolingsdelen har vi haft problemstillingen omkring fællesledelse af 
SFO og indskoling. Der er kontakt til BUPL om problemstillingen. 

 
Der er travlt på skolerne – vi ser også en travlhed i forhold til 
afskedssager og pensionsberegninger.    

 
3. Status på arbejdstid for lærere 

 
Herunder orientering om DLF arbejdsretssag omkring bilag 1.1 
 

Der blev givet orientering om den verserende sag og klimaet mellem DLF og KL. 
 

4. FTF Lederråd 
 

Der er møde i FTF fredag den 11. september 2015 alle har fået invitationer. 

 
Claus Hjortdal stiller op til FU og stiller også op som formand. 
 

Et samlet LC LF bakker op om Claus Hjortdals kandidatur. 
 

5. LC Lederforum sekretariatssamarbejde 
 
Orientering om aktuel status og drøftelse af det videre arbejde. 

 
I november vil der blive en meget tættere orientering omkring samarbejdet 

mellem FSLeder og SKL 
 

6. Udpegning af repræsentanter til LCs repræsentantskab 

 
Bilag fra LC vedlagt 

 
Alle organisationer får en plads og SKL 2 pladser. 
 

LC Lederforum melder følgende ind til LC: 
 

Rud Nielsen FSLeder 
Ulrik Husum HL Ledersektion 
Claus Hjortdal SKL 

Jørgen Mandrup SKL 



 

 

Steen Devantie eller Kristian Hjorth Uddannelseslederne vender snarest tilbage 
 

7. Eventuelt 
 

Orientering om ændrede praksis i erstatningsnævnet omkring reglerne for 

politianmeldelse af vold begået af elever mod ansatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 


