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Foreløbig dagsorden

1. Gensidig orientering fra organisationerne

Velkommen til Dorte Andreas ny næstformand i Skolelederforeningen.

Præsentation af Dorte og præsentation af de øvrige organisationer

Nyt fra:
UDF ledere:

UDF har sat gang i processen omkring selvstændiggørelse frem mod kongres
november 2017. Denne er på skinner – hovedbestyrelsen tager første gang
stilling på HB 22. juni 2016.

Der er gang i en fusionsproces med LP som kan træde i kraft når lederne har
opnået selvstændighed.

. Målet er en selvstændig lederorganisation med et koordinationsudvalg sammen
med Uddannelsesforbundet pr. den 1. januar 2018.

Kommentarer: FSLeder har haft stor glæde af, at den ”alternative” forening
blev involveret i den politiske proces fra start.



FSLedere:

Ved at etablere fast samarbejde med skoleforeningerne og med
Moderniseringsstyrelsen.

Især i forhold til skoleforeningerne er der er behov for en større grad af
professionalisme i de lokale skolebestyrelser – herunder kurser og hjælp til
rekrutering.

Skolelederforeningen:

Ny næstformand i Skolelederforeningen.

Ny hovedbestyrelse på 6 medlemmer hvoraf 3 er helt nye.

HB har haft visionsseminar i maj – arbejdsprogram de næste 2 år blev fastlagt.
2 overordnede fokus områder:
1. Tættere på medlemmer og de lokale afdelinger
2. Folkeskolen det naturlige valg

Obligatorisk national Skolelederuddannelse
Samarbejde med KL og UVM (temaer: økonomi/administration/jura)

Vi er ved at blive skarpere på hvad behovet og ønskerne kunne være.

Skolestart 2016
Forsøge at ramme nogle positive historier omkring skolestart 2016.

Ledersektionen i HL:
Ulrik sidder på sine poster frem til udgangen af 2016, hvor han vil gå på
pension. Der kommer senere en afklaring på de politiske poster i HL og LC LF.

På statsområdet er der store problemer i TAT – der vil forhåbentlig være en
afklaring inden sommeren 2016.

2. Orientering fra LC FU

 Asylskoler/overenskomstdækning
o Børneområdet er ikke det store problem ift.

overenskomstdækningen
o Voksenområdet er det store problem

 OK15
o På KL området er der ved at være hul igennem vedr. opfølgningen
o På statsområdet er nok også noget på vej, mere følger

 Statsområdet – der bliver indført afrapportering af data.

3. Orientering om inklusionseftersynet (Claus Hjortdal)

Claus orienterede om eftersynet og den korte rapport blev uddelt.



4. Selvstændig overenskomst på FSLeder området

a. Orientering om møde med Moderniseringsstyrelsen

Der var afholdt møde med MOS efter invitation fra MOS.
Selvstændig overenskomst blev nævnt – Løn var temaet!

b. Den videre proces i LC og med Moderniseringsstyrelsen

Peter Cort og Bjarne Y. Jørgensen tager sagen videre i LC systemet.
LC var ikke afvisende

5. Samarbejde med BUPL i relation til fælles ledelse af SFO og indskoling

Orientering omkring processen med KL og BUPL omkring ca. 1000
indskolingsledere– BUPL og LC har være i KL omkring overførsel af lederne
til LC Lederoverenskomsten - vi håber på svar fra KL inden sommerferien

6. Eventuelt

Intet til eventuelt


