
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Emne Referat  
 
Dato Tirsdag den 25. august 2015 kl. 10-14 i Uddannelsesforbundets 

sekretariat på 3. sal.  
 
Til stede: Steen Devantier, Thor Jensen, Kristian Hjorth, Søren Wistrup, Lars Lerche 
 
Afbud fra: Preben Gregersen 

  

Side 1 
 

 

Referat 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden  

Til godkendelse 

Godkendt. 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 13. maj 2015 vedlægges. 

Til godkendelse 

Godkendt. 

Pkt. 3 

 

LC Lederforum 
 

Der er næste ordinære møde i LC Lederforum den 3. september.  
 

Til drøftelse og orientering 
 

Steen Devantier orienterede bestyrelsen om mødet den 16. juni 2015. 

Siden er Frie skolers ledere flyttet ind i samme hus som Skolelederne, 
hvor de etablerer et kontorfællesskab. Der er tale om et praktisk 

samarbejde ej politisk. Mødet den 3. september er det første møde efter 
sommerferien, hvor der skal drøftes status på arbejdet med ledernes 

reorganisering. 

 
Pkt. 4 

 

 

 

Ledernes reorganisering 

 

Der blev afholdt et foreløbigt sidste møde i møderækken mellem LC lederforum 
og formændene i LC´s forretningsudvalg den 16. juni 2015, hvor drøftelserne om 

ledernes fremtidige organisering fortsatte, ud fra modeller for en fremtidig 
selvstændighed.  

 
Der er lagt op til, at der ikke skal foretages ændringer i LC´s vedtægter, og der 

etableres et egentligt sekretariatssamarbejde i LC lederforum. Det betyder, at 
Uddannelsesforbundet selv skal vurdere, hvordan man vil udmønte den 

beslutning, som kongressen vedtog i 2014. 

 



  

Side 2 
 

Bestyrelsen skal drøfte mulighederne inden for kongresbeslutningen. Der 
vedlægges notat fra november 2014 som bilag. 

  
Til orientering og drøftelse 

 
Bestyrelsen drøftede mulighederne og mulige modeller inden for den 

kongresbeslutning der foreligger. Der skal udarbejdes en model for 

Uddannelsesledernes fremtid og samarbejde med Uddannelsesforbundet. 
Desuden skulle beslutningen om at adskille konfliktøkonomien 

synliggøres.  
 

 

Pkt. 5. OK15 

Status på OK15 ved Christina Bohmann 

Til orientering 

Christina Bohmann orienterede om status for OK15. 

KL-lederoverenskomsten er ikke færdigredigeret endnu, men er på 
trapperne. Overenskomsten for produktionsskolerne er lagt ud på 

hjemmesiden og det samme er FOAS Almen for 2013-2018. FOAS 

Sprogcenteroverenskomsten er stadig ikke færdigforhandlet. 

Det blev aftalt, at Christina sender en besked ud til bestyrelsen, når der 

lægges nye overenskomster og aftaler ud på hjemmesiden. 

 

Pkt. 6. Årsmødet den 22.-23. september 2015 på Haraldskær 

Steen Devantier orienterer om de sidste detaljer og deltagerantal til årsmødet. 
 

Til orientering 
 

Der er et afbud fra en oplægsholder (Torben Gammelgaard), men der er 
fundet et rigtig godt alternativ. Lotte Bøgh Andersen, professor på 

statskundskab på Aarhus Universitet, holder et oplæg om styring, 

motivation og ledelse. 
 

Der er p.t. tilmeldt i alt 24 deltagere til årsmødet. 
 

Pkt. 7. 

 

Udpegning af medlem til FTF´s lederråd 

FTF’s Lederråd består af ledere, som er valgt i en af FTF´s 
medlemsorganisationer eller deres sektioner/foreninger. Der udpeges en 

repræsentant fra hver organisation for en 2-årig periode. Indstillingen skal være 
FTF i hænde senest den 1. september. 

 
Der skal vælges nye repræsentanter den 11. september 2015 og det indstilles at 



  

Side 3 
 

Steen Devantier indstilles som repræsentant for Uddannelseslederne til at sidde i 
FTF´s lederråd for en 2-årlig periode. Brevet fra FTF samt vedtægter for 

lederrådet vedlægges som bilag. 
 
Til beslutning 
 

Steen Devantier orienterede om initiativet og bestyrelsen indstillede 
Steen som repræsentant for Uddannelseslederne. Christina giver FTF 

besked om udpegningen. 
 

Pkt. 8. Meddelelser 

 
Kristian Hjorth orienterede om, at han er indtrådt i udvalget for ledernes 

efteruddannelse, som Produktionsskoleforeningen har nedsat. 
 

Pkt. 9. Eventuelt 

 
Intet. 

 

 

 
 

København den 24. september 2015 

 
 

 
Steen Devantier   Christina Bohmann 

Formand for Uddannelseslederne  Konsulent  


