
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Emne Referat  
 
Dato Torsdag den 26. november 2015 kl. 11-15 i Kompetencehuset i Aarhus 
 
Til stede: Steen Devantier, Kristian Hjorth, Thor Jensen, Søren Wistrup, Lars Lerche 

& Preben Gregersen. Referent Christina Bohmann 
 
Afbud fra: Ingen 

  

Side 1 
 

Referat 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden  

Til godkendelse 

Godkendt. 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 25. august 2015 vedlægges. 

Til godkendelse 

Godkendt. 

 

Pkt. 3 

 

LC Lederforum 

 

Der har været afholdt møde i LC Lederforum den 10. november 2015. Der gives 

en status på samarbejdet ved Steen Devantier. 

 

Til drøftelse og orientering 

 
Steen Devantier orienterede fra de sidste møder i LC Lederforum i 

efteråret. FSL lederne har indgået et forhandlingsfællesskab med FSL og 

har fået deres vedtægter på plads i deres nye organisering. Skolelederne 

er stadig i proces i forhold Danmarks Lærerforening. 

 

Uddannelseslederne er også stadig i proces og rykker på det 

sekretariatsmæssigt. Der er ved at blive udarbejdet et notat om hvordan 

modellen med en selvstændiggørelse kan se ud.  
 

Pkt. 4 

 

 

 

Ledernes reorganisering 

 

I forlængelse af møderækken mellem LC Lederforum og formændene i LC´s 

forretningsudvalg, er der nu etableret et egentligt sekretariatssamarbejde i LC 

Lederforum, hvor FSL Lederne nu er delvist integreret. 

 

Sekretariatet er i gang med at udarbejde et notat, der beskriver hvordan 

strukturen for Uddannelseslederne fremover kan se ud inden for 

kongresbeslutningen fra 2014.  

 



  

Side 2 
 

Uddannelseslederne skal i samarbejde med Uddannelsesforbundet derfor finde en 

konkret løsning på, hvordan kongresbeslutningen skal udmøntes både politisk og 

sekretariatsmæssigt.  

 

Bestyrelsen skal drøfte mulighederne inden for de udstukne rammer. 

  

Til orientering og drøftelse 

 

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og scenarier for en gangbar 

model, hvor fokus er at alle medlemsgrupper skal kunne se sig selv i en 

ny konstellation. Det bringes videre til sekretariatet i deres arbejde med 

en ny struktur. 

 

Pkt. 5. OK15 

Status på OK15 ved Christina Bohmann 

Til orientering 

Christina Bohmann orienterede om at FOAS Sprogcenteroverenskomsten 

netop var blevet færdigforhandlet og resultatet sendes til afstemning 

blandt medlemmerne mellem den 2.-14. december.  

Under OK15 blev bemyndigelsesskrivelserne på bl.a. produktionsskole-

området henvist til drøftelse mellem LC og Undervisningsministeriet. Det 

første møde med ministeriet afholdes primo december måned 2015, hvor 

Uddannelseslederne deltager sammen LC og med repræsentanter fra FSL 

ledere og Skolelederne.  

 

Pkt. 6. Årsmødet 2016 

Bestyrelsen skal drøfte de overordnede rammer for det kommende årsmøde i 

2016. 

 

Til drøftelse  

 

Bestyrelsen drøftede kort sidste årsmøde og der var enighed om, at 

næste årsmøde i 2016 skulle indeholde de samme hovedoverskrifter; 

organisation, beskæftigelses- og uddannelsespolitik. Næste årsmøde 

skulle evt. flyttes fra Vejle til et sted på Fyn som lå mere central i forhold 

til medlemmerne fra hele landet. 

 

Der var enighed om, at et evalueringskema var en god idé for at få 

feedback på godt/skidt fra deltagerne og for at få mere repræsentativ 

feedback.  

 

Der var desuden enighed om at der nok skulle inviteres bredere bl.a. for 

at få flere med. 
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Pkt. 7. 

 

Bestyrelsesmøder i 2016 

Bestyrelsen skal fastlægge datoer for bestyrelsesmøder i det kommende år. 

Til beslutning 

 

Bestyrelsen besluttede følgende ordinære bestyrelsesmøder i 2016: 

 

1. Onsdag den 9. marts kl. 13-16 i København 

2. Onsdag den 8. juni kl. 11-15 i Aarhus 

3. 20. september bestyrelsesmøde i tilknytning til Årsmødet den 21.-

22. september 2016 

4. Onsdag den 23. november kl. 11-15 i Aarhus 

 

Der er repræsentantskabsmøde i Uddannelsesforbundet den 26. maj 

2016, hvor bestyrelsen er samlet. 

 

 

Pkt. 8. Meddelelser 

 

Kristian Hjorth orienterede om efterårsmødet i forstanderkredsen i 

november måned samt mødet med LP´s bestyrelse omkring den 

fremtidige organisering.  

 

Steen Devantier orienterede om at Claus Hjortdal blev valgt som formand 

i det nye Lederråd i FTF, som bl.a. havde fået taleret på FTF´s Kongres 

midt i november måned. Steen orienterede kort om selve FTF-

kongressen, der var præget af en livlig medlemsdebat og hvor Lederne 

samlet set markerede sig for første gang i det regi. Der blev vedtaget 

udtalelser på hhv. dagpengeforliget samt flygtningeproblematikken og 

man arbejder videre med fusionsplanerne med LO indtil 2017 

 

 

Pkt. 9. Eventuelt 

 

Intet. 

 

 

 

København den 16. december 2015 

 

 

Steen Devantier   Christina Bohmann 

Formand for Uddannelseslederne  Konsulent  


