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Referat af møde den 14. april 2015 kl. 13-16 i LC Lederforums 
forretningsudvalg 
 
 

Sted: 
Skolelederforeningen 
Snaregade 10A 

1205 København K 
 

Til stede: 
Claus Hjortdal, Jeppe Tobberup, Ulrik Husum, Katrine Thomsen, Peter Cort, 
Christina Bohmann, Bjarne Y. Jørgensen og Mette Pust 

 
Afbud:  

Jørgen Mandrup, Rud Nielsen, Brian Bastiansen og Steen Devantie 
 

Endelig dagsorden 
 

 

1. Gensidig orientering  
 

FSLeder: har haft generalforsamling. Vigtig for det var 1 etape i, at få LIF (den 
alternative lederforening på frie skole området) inkluderet i FSLeder – LIF har 
fået et par medlemmer ind i FSLeders bestyrelse. Der har været en rigtig god 

proces og vigtigt for det fælles projekt i forhold til LC Lederforum. 
Der har været en intern debat i FSLeder omkring vigtigheden af at FSLeder har 

en særlig friskoleprofil i forhold til LC Lederforum. 
 
Uddannelseslederne: Især fokus på produktionsskolelederne og 

tilnærmelserne er kommet videre, men man afventer udviklingen i LC 
Lederforum. 

 
HL: Der sker ikke rigtigt noget – da medlemsgruppen er meget stille. Der er 
dog udsendt et enighedspapir omkring at få genskabt roen på arbejdspladsen. 

Papiret vedlægges referatet. 
 

Skolelederforeningen: Vi har haft repræsentantskab før påske med mange 
forskellige udfordringer:  

 Medlemsundersøgelse – skolelederne er pressede på vilkår og tid (har 

været i Politikken, JP og andre medier) 

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


 

 

 Økonomi – medlemsfald (kontingentstigning) og justeringen af de lokale 
afdelingers økonomi 

 LC Lederforum – Vi skal nå så langt vi kan – men have fokus på 
interessevaretagelsen af medlemmernes rettigheder  

 
FTF: der oprettes et lederråd – intern valgkamp som ikke er på plads 
 

LU – Claus vil kontakte dem for at få dem med på projektet omkring LC 
Lederforum. 

 
2. OK15 den videre proces 

 

Der forsøges at lave Fælles papir mellem BKF, KL, Skolelederforeningen 
omkring arbejdstid. Papiret vil forsøgt blive holdt i en meget overordnet tone. 

 
Ellers går redigeringsarbejdet i gang i LC – næste møde i LC S er den 27. april 
2015 

 
LC Lederforums hjemmeside skal opdateres i forhold til OK15 

 
3. LC Lederforum sekretariatssamarbejde 

 

Der vedlægges et tidligere notat fra LC LF om mulige samarbejder. 
 

De tilstedeværende er enige om at arbejde med at etablere et fælles 
ledersekretariat med selvstændige politiske overbygninger samlet i LC 

Lederforum.  
 
Sekretariaterne arbejde sammen (1. møde den 23. april 2015) med bagrund i 

det vedlagte tavle billede. 
 

 
4. Strategi for mødet i LC regi den 29. april 2015 

 

Det er yderst vigtigt med en fælles melding omkring vigtigheden i at skabe et 
ledersekretariat, da det er et af omdrejningspunkterne for den videre proces. 

 
5. Mødeplan 2015 

 

Mødeplanen bortset fra 13. maj 2015 blev godkendt. 
 

Der udsendes doodle til den politiske ledelse om et møde i maj – det er vigtig at 
vi har fuld bemanding på dette møde. 
 

 
6. Eventuelt 

 

Intet til eventuelt 

 


