
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Emne Referat  
 
Dato Onsdag den 13. maj 2015 kl. 11-15 i Kompetencehuset i Aarhus inkl.  

sommer frokost kl. 13.  
 
Til stede: Steen Devantier, Kristian Hjorth, Søren Wistrup, Thor Jensen, Lars 

Lerche, Christina Bohmann, referent. 
 
Afbud fra: Preben Gregersen 

  

Side 1 
 

 

Forslag til Dagsorden 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden  

Til godkendelse 

Godkendt. 

 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 18. marts 2015 vedlægges. 

Til godkendelse 

 

Godkendt. 

 

Pkt. 3 

 

LC Lederforum 

 

Status på møderne i LC Lederforum ved Steen Devantier. 

 

Til orientering 

 
Steen Devantier orienterede om, at de ordinære møder i LC lederforum er 

genoptaget og de drøftelser der foregår primært handler om ledernes 

reorganisering. 

 
Pkt. 4 

 

 

 

Ledernes reorganisering 

 

Der er afholdt endnu et møde mellem LC Lederforum og LC´s forretningsudvalg 

den 29. april 2015, hvor drøftelserne om ledernes fremtidige organisering 

fortsatte, ud fra modeller for en fremtidig selvstændighed. 

   

Til orientering og drøftelse 

 

Steen Devantier orienterede om status i drøftelserne med LC´s 

forretningsudvalg om ledernes reorganisering. Der arbejdes med en 

model med et fælles ledersekretariat i LC Lederforum, hvor de enkelte 



  

Side 2 
 

organisationer har en selvbestemt streng til basisorganisationen. 

 

Bestyrelsen drøftede de muligheder der ligger i hhv. skoleformerne, den 

faglige identitet og lederidentiteten. 

 

 

Pkt. 5. OK15 

Status på OK15 

Til orientering 

Christina Bohmann orienterede om status på OK15. 

På det kommunale området er KL ved at redigere teksterne men der er 

ikke kommet noget endeligt endnu. 

FOAS Almen er færdigredigeret og lagt på hjemmesiden. 

På statens område er organisationsaftalen for Produktionsskolerne netop 

sendt ud i udkast, hvor LC og LC Lederforum er tovholder. Så den 

forventes færdig inden sommer. 

FOAS Sprogcenter overenskomsten er stadig ikke færdigforhandlet, og 

efter næste forhandling sidst i maj måned, ved vi forhåbentlig mere. 

Sekretariatet sørger for at de nye aftaler/overenskomster kommer på 

hjemmesiden i takt med de er færdige. Der samme gælder de nye satser 

for 2015. 

 

Pkt. 6. Endelig planlægning af Årsmødet den 22.-23. september 2015 på 

Haraldskær 

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte det endelige program samt oplægsholdere for 

årsmødet i september måned. 

 

Til drøftelse og beslutning 

 

Steen Devantier oplyste, at programmet er endeligt færdigt og alle 

oplægsholdere er på plads. Programmet bliver trykt og sendt ud til 

medlemmerne og tilmelding bliver lagt på hjemmesiden. 

 

Pkt. 7. 

 

Repræsentantskabsmøde den 20. maj i Uddannelsesforbundet 

Der afholdes det årlige repræsentantskabsmøde i Uddannelsesforbundet den 20. 

maj kl. 10.30–16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard. Der 

er reserveret et særskilt lokale til Uddannelseslederne under punkterne 6.1 og 

6.3. på dagsordenen. 

 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet vedlægges som bilag. 
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Til drøftelse og beslutning 

Christina Bohmann gennemgik dagsordenen for 

repræsentantskabsmødet. Uddannelseslederne har 7 repræsentanter til 

stede på repræsentantskabsmødet.  

De får et mødelokale til rådighed under dagsordens punkt 6. hvor 

bestyrelsen skal beslutte hvilket tema man ønsker at drøfte. 

Bestyrelsen besluttede, at drøfte ledernes reorganisering som tema. 

 

Pkt. 8. Konkursrådets betænkning om ledernes retsstilling i forbindelse med 

selvejende institutioners konkurs 

 

Til orientering 

 

Christina Bohmann orienterede om, at Justitsministeriets betænkning nr. 

1555 om ansattes retsstilling under insolvensbehandling er sendt i 

høring hos de centrale parter med høringsfrist den 1. juli 2015.  

 

Det interessante er, at der er lagt op til, at ledere i selvejede institutioner 

under særlige omstændigheder skal kunne omfattes af lønprivilegiet og 

dermed fortrinsretten i Konkurslovens § 95, da de er mere 

sammenlignelige med ledere i offentlige institutioner end private 

erhvervsvirksomheder.  

 

FTF sender betænkningen i høring ud til organisationerne med deres 

anbefalinger inden længe.  

 

Pkt. 9. Meddelelser 

 

Ingen. 

 

Pkt. 10.  Eventuelt 

 

Intet. 

 

 

 

 

København den 8. juni 2015 

 

 

Steen Devantier   Christina Bohmann 

Formand for Uddannelseslederne  Konsulent  


