
 

 

 
 
Bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne  
 
Emne: Referat  
 
Dato:  9. marts 2016 kl. 13-16 på sekretariatet i Uddannelsesforbundet. 

 
Til stede: Steen Devantier, Kristian Hjorth, Søren Wistrup, Lars Lerche, 
Preben Gregersen. Referent Christina Bohmann. 

 
Afbud fra: Thor Jensen 
 

Referat: 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse 

 

Godkendt. 

 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

Referatet fra sidste møde den 26. november 2015 vedlægges som bilag. 

 

Til godkendelse 

 

Godkendt. 

 

Pkt. 3. LC lederforum 

 

Der har ikke været afholdt møde i LC Lederforum siden november måned 2015, 

men der er indkaldt til ledelseskonference på Metropol den 4. april 2016. Desuden 

er der møde i FTF´s Lederråd den 1. marts. Steen Devantier orienterer. 

Dagsorden fra mødet den 1. marts samt referat fra seminaret i FTF´s Lederråd 

den 8-9. februar 2016 vedlægges som bilag 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier orienterede. Det har endnu ikke været afholdt ordinært 

møde i LC Lederforum i år, da fokus har været på at finde sig til rette i 

det nye fællessekretariat, hvor De Frie Skolers ledere er flyttet ind hos 

Skolelederne. 

 

Der har været afholdt møde i FTF´s nye Lederråd den 1. marts. Steen 

Devantier orienterede om, at Lederådet bl.a. laver et arrangement på 

Dato 25.02.2016 
 
 



 

 

årets Folkemøde til sommer, hvor der kommer fokus på det 

”grænseoverskridende” arbejde og ledernes arbejdsmiljø.  

 

Pkt. 4. Ledernes reorganisering 

 

Sekretariatet har udarbejdet et notat med en model for Uddannelsesledernes 

fremtidige organisering, som drøftes mellem Steen Devantier og formand Hanne 

Pontoppidan den 1. marts. Steen Devantier vil orientere bestyrelsen om 

drøftelserne. 

 

Notatet eftersendes som bilag. 

 

Til orientering og drøftelse 

 

Det omtalte notat fra sekretariatet blev ikke eftersendt til bestyrelsen 

inden mødet, da det skulle revideres på baggrund af drøftelserne mellem 

Steen Devantier og formand Hanne Pontoppidan. 

 

Steen Devantier orienterede bestyrelsen om hovedtrækkene i notatet, 

der beskriver en model for en fremtidig organisering af 

Uddannelseslederne. 

 

Bestyrelsen udtrykte en generel tilfredshed med den frihedsgrad 

modellen lægger op til, både politisk og sekretariatsmæssigt. Bestyrelsen 

drøftede både tidsperspektivet, økonomien, relationen til de grupper der 

pt. står uden for organiseringen samt den videre proces. 

 

Det er aftalt, at når notatet er endeligt revideret og godkendt af både 

Steen Devantier og Hanne Pontoppidan, sendes det ud til bestyrelsen til 

endelig drøftelse og beslutning på næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 5. OK15 

 

I forlængelse af OK15 har sekretariatsrepræsentanter fra LC Lederforum sammen 

med LC været til 2 møder i Undervisningsministeriet vedr. bemyndigelses-

skrivelserne. Der skal igangsættes et analysearbejde, hvor de konkrete 

udfordringer med bemyndigelserne skal kortlægges mhp. en opdatering. 

 

Christina Bohmann orienterer bestyrelsen om status. 

 

Til orientering 

 

Christina Bohmann orienterede om, at der nu har været afholdt to møder 

i Undervisningsministeriet for at få afklaret de udfordringer som 

bemyndigelsesskrivelserne giver på de enkelte områder i LC Lederforum. 

Vi har konkret fremsendt nogle punkter til LC om de konkrete 

udfordringer Produktionsskolelederne står overfor til nærmere 

behandling. Der formodes at blive indkaldt til et nyt møde i ministeriet  



 

 

igen i løbet af foråret 2016. 

 

Pkt. 6. Årsmødet 2016 

 

På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen de overordnede emner for 

årsmødet i september måned samt at mødet evt. skulle flyttes til et godt sted på 

Fyn. Bestyrelsen skal fastlægge det endelige program samt sted, så det kan 

imødekomme ønsket om at afholde årsmødet et mere centralt sted end 

Haraldskær ved Vejle. Det er forhåndsreserveret på Hindsgavl Slot på Fyn. 

 

Til drøftelse og beslutning: 

 

Steen Devantier orienterede om, at programmet for Årsmødet i 

september måned er helt på plads. Bestyrelsen besluttede, at 

programmet skal trykkes og sendes ud til alle medlemmer allerede sidst i 

april måned. Bestyrelsen drøftede desuden, hvorvidt der skulle inviteres 

gæster med til årsmødet.  

 

Pkt. 7.  Høring i forbindelse med Konkursrådets betænkning om ansattes 

(herunder ledernes) retsstilling ifm. selvejende institutioners konkurs 

 

FTF har i samarbejde med AC fremsendt et høringssvar i sagen. 

Opmærksomheden henledes på siden 5 i høringssvaret vedr. ledende 

medarbejdere. Høringssvaret vedlægges som bilag. 

 

Til orientering 

 

Christina Bohmann orienterede bestyrelsen om det samlede høringssvar 

som FTF har fremsendt lige inden sommerferien 2015. I høringssvaret 

har FTF redegjort for hvorfor ledere af selvejende institutioner bør være 

omfattet af lønprivilegiet i konkurslovens § 95, som fremsat i Konkurs-

rådets betænkning. Det lovforberedende arbejde er dog ikke færdigt 

endnu, så vi afventer udarbejdelsen og behandlingen af det endelige 

lovforslag.  

 

Pkt. 8. Meddelelser  

 

Steen Devantier orienterede om, at der afholdes repræsentantskabsmøde 

i Uddannelsesforbundet den 26. maj 2016 på Hotel Radisson Blue på 

Amager samt at der er udsendt et kursustilbud til alle medlemmer af 

sektionen i september måned fra FTF om arbejdsmiljø og 

stresshåndtering. 

 

Pkt. 9. Eventuelt 

 

Intet. 

 

 



 

 

 

København, den 31. marts 2016 

Steen Devantier    Christina Bohmann 

Formand     Konsulent 


