
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Emne Forslag til referat  
 
Dato Onsdag den 18. marts 2015 kl. 10-14 inkl. frokost på sekretariatet i 

København 
 
Til stede:    Steen Devantier, Lars Lerche, Kristian Hjorth, Søren Wistrup, Thor 

Jensen, Preben Gregersen fra kl. 12. Referent Christina Bohmann 
 
Afbud fra:   Ingen 

  

Side 1 
 

 

Forslag til referat 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden  

Til godkendelse 

Godkendt. 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 4. december 2014 vedlægges. 

Til godkendelse 

Godkendt. 

Pkt. 3 

 

OK15 

 

Der er indgået forlig på FOAS Almen for hele perioden 2013-2018. Desuden er 

der indgået kommunalt forlig som er sendt til afstemning samt et statsligt forlig. 

 

Forligene vedlægges som bilag. 

 

Til orientering og drøftelse  

 

Christina Bohmann orienterede om forliget på FOAS Almen 2013-2018 

samt at det kommunale forlig var stemt hjem med et ja. CFU-forliget var 

netop sendt ud til afstemning blandt medlemmerne med et nyhedsbrev 

fra formanden og hun orienterede bestyrelsen om forløbet under 

forhandlingerne for Produktionsskolerne. Det eneste udestående er nu 

FOAS Sprogcenter-overenskomsten. 

Pkt. 4 

 

 

 

LC Lederforum 

 

Status på møderne i LC Lederforum ved Steen Devantier. 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier orienterede om de få ordinære møder i LC lederforum 

over en seneste tid. De møder som LC Lederforum havde afholdt var 



  

Side 2 
 

formøder til møderne med LC´s forretningsudvalg om ledernes 

reorganisering. 

 

Næste møde holdes den 14. april 2015.  

 

Pkt. 5. Ledernes reorganisering 

 

Der afholdes endnu et møde mellem LC Lederforum og LC´s forretningsudvalg 

den 18. marts 2015 om aftenen, hvor drøftelserne om ledernes fremtidige 

organisering fortsætter, ud fra modeller for en fremtidig selvstændighed. 

   

Til orientering og drøftelse 

 

Steen Devantier skitserede de scenarier som han så som mulige for den 

fremtidige lederorganisering.  

Bestyrelsen drøftede senarierne og mulighederne for den fremtidige 

samling af lederne og var enige om, at endemålet er en fælles 

lederorganisering. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om forløbet 

med LC´s forretningsudvalg.  

Pkt. 6. Uddannelse/efteruddannelsestilbud til medlemmerne af 

Uddannelseslederne 

 

Preben Gregersen har efterlyst en TR-uddannelse for ledere i bl.a. 

Ungdomsskolen. På nuværende tidspunkt er der ingen særskilte tilbud til lederne 

om TR-uddannelse/lederuddannelse fra Uddannelsesledernes side. Bestyrelsen 

skal drøfte hvilke muligheder og behov der er for dette. 

  

Til drøftelse 

 

Preben Gregersen begrundede sin utilfredshed over en manglende TR-

uddannelse for lederne i Uddannelseslederne. 

 

Christina Bohmann kunne meddele, at der var sendt en forespørgsel til 

Skoleledernes sekretariat, hvorvidt de havde et tilbud som 

Uddannelsesledernes medlemmer evt. kunne benytte sig af. 

 

Pkt. 7. 

 

Årsmødet den 22.-23. september 2015 på Haraldskær 

Bestyrelsen skal drøfte hvilke emner og oplægsholdere, der skal arbejdes videre 

med til årsmødet. 

Til drøftelse 

Bestyrelsen drøftede emner og oplægsholdere til årsmødet i september 

måned. 



  

Side 3 
 

Emnerne er ledelse, uddannelsespolitik og beskæftigelsesområdet. 

Flere oplægsholdere blev nævnt som Steen Devantier ville arbejde videre 

med. 

Pkt. 8. Produktionsskoleledernes lønforhold 

 

Status på Uddannelsesledernes brev fra december måned om lønaftaler for 

lederne på produktionsskolerne. 

 

Til drøftelse og beslutning 

 
Christina Bohmann orienterede om status. Der er siden jul kommet en 

del lønaftaler ind til forhandling og godkendelse på baggrund af den 

skrivelse, som formanden sendte ud lige inden jul. Sekretariatet samler 

de data der kommer ind og vil senere på året, lave en oversigt over 

hvordan det samlet set ser ud. 

 

Bestyrelsen tog det til efterretning. 

 
Pkt. 9. Meddelelser 

 

 Bestyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt lave nye pjecer 

 Der blev orienteret om de nye regionale FTF repræsentanter fra 

Uddannelseslederne, som er lagt på hjemmesiden 

 Der skal bruges et nyere digitalt billede af hvert bestyrelses-

medlem til uddannelsesledernes hjemmeside 

 Steen Devantier orienterede om Konkursrådets betænkning der 

kommer efter påske, som formodentlig bliver fremsat som 

lovforslag i Folketingets nye samling i 2015 

 

Pkt. 10.  Eventuelt 

 

Kalenderen for året (2015) ser sådan ud: 

 

 23. marts møde med dele af bestyrelsen og Produktionsskole-

lederne i LP 

 14. april møde i LC Lederforum 

 29. april møde mellem LC Lederforum og LC´s forretningsudvalg 

 13. maj bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne 

 20. maj repræsentantskabsmøde i Uddannelsesforbundet 

 25. august bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne 

 22.-23. september årsmødet på Haraldskær 
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København den 6. maj 2015 

 

 

 

Steen Devantier   Christina Bohmann 

Formand for Uddannelseslederne  Konsulent  


