
 

 

 
 
Bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne  
 
Emne: Referat  
 
Dato:  8. juni 2016 kl. 11-15 i Kompetencehuset i Aarhus.  
 

Referat  

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Til godkendelse 
 
Godkendt. 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
 
Referatet fra sidste møde den 9. marts 2016 vedlægges som bilag 1. 
 
Til godkendelse 
 
Godkendt.  

Pkt. 3. LC lederforum 
 
Der har været afholdt møde i LC Lederforum den 31. maj 2016, hvor formanden 
ikke kunne deltage. Kristian Hjorth orienterer fra mødet. Referatet fra mødet 
vedlægges til orientering som bilag 2. 
 
Til orientering 
 
Steen Devantier orienterede om status i LC lederforum. Bl.a. er FSL 
Ledernes konsulent næsten fuldt ud integreret i LC lederforums 
sekretariat. Kristian Hjorth orienterede kort fra sidste møde den 31. maj 
2016.  
 

Pkt. 4. Ledernes reorganisering 
 
Sekretariatet udbygger notatet med en model for Uddannelsesledernes fremtidige 
organisering, som skal drøftes videre mellem formændene Steen Devantier og 
Hanne Pontoppidan. Notatet skal behandles i Uddannelsesforbundets 
hovedbestyrelse den 22. juni. Herefter sendes det ud til bestyrelsen.  
 
Der har ligeledes været afholdt generalforsamling i LP, hvor Kristian Hjorth fra 
bestyrelsen deltog. Steen Devantier orienterer bestyrelsen om status. 
 
Til orientering og drøftelse 
 

Dato 01.07.2016 
 
 



 

 

Steen Devantier orienterede bestyrelsen om, at Hovedbestyrelsen i 
Uddannelsesforbundet ville tage stilling til notatet vedr. ledernes 
reorganisering på mødet den 22. juni, hvor modelskitsen for 
Uddannelsesledernes fremtid fremlægges. Derefter handler det om 
fortsat dialog med de udenforstående ledergrupper, således at der op 
mod kongressen i november 2017 sker en samling af ledergrupperne. 
 
Kristian Hjorth orienterede fra generalforsamlingen i LP, der havde ytret 
stor interesse for processen med en selvstændiggørelse af 
Uddannelseslederne. 
 
Den politiske proces kører videre og bestyrelsen drøftede hvordan der 
arbejdes på at få flest mulige med. 
 

Pkt. 5. OK15 og OK18 
 
Christina Bohmann orienterer bestyrelsen om status. 
 
Til orientering 
 
Christina Bohmann orienterede om, at møderne med Undervisnings-
ministeriet omkring bemyndigelsesskrivelsen for produktionsskolerne er 
udskudt til efter sommerferien. Vedr. OK18: der er ikke fastlagt en proces 
for OK18 i LC Lederforum endnu, men vi formoder at der efter 
sommerferien kommer en plan på dagsordenen. I Uddannelsesforbundet 
har Hovedbestyrelsen udarbejdet en tidsplan frem mod OK18. 
 

Pkt. 6. Årsmødet 2016 
 
Programmet for årsmødet på Hindsgavl i september måned er sendt ud til alle 
medlemmer af Uddannelseslederne med almindelig post ultimo april måned. 
Steen Devantier har efterfølgende fulgt op på udsendelsen på mail og telefon til 
medlemmer, hvilket har medført en øget tilmelding. Pt. har vi 27 tilmeldinger. En 
foreløbig deltagerliste pr. 1. juni 2016 vedlægges til orientering. 
 
Til orientering og drøftelse 
 
Sekretariatet sendte invitationerne ud til årsmødet allerede i april måned 
og har fuldt op med en reminder mail. Der er stor begejstring for 
programmet og der er pt. allerede over 30 tilmeldinger. Fristen for 
tilmelding er 15. august. 
 

Pkt. 7.  Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26. maj 2016 
 
Uddannelsesforbundets årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt i København 
den 26. maj, hvor de delegerede og enkelte suppleanter fra Uddannelseslederne 
var mødt frem. Bestyrelsen skal drøfte indholdet på repræsentantskabsmødet og 
evaluere dagen. 



 

 

Til drøftelse 
 
Bestyrelsen drøftede dagen og evaluerede dagsorden og deres egen 
drøftelse under gruppearbejdet. Der var enighed om at dagen forløb fint. 
 

Pkt. 8. FTF´s Lederråd 
 
Der har været afholdt møde i FTF´s Lederråd den 7. juni 2016. Steen Devantier 
orienterer. 
 
Til orientering 
 
Steen Devantier orienterede fra sidste møde. Lederrådet er ved at finde 
sin form. Der kommer en pjece ud om hvad Lederrådet er for en størrelse 
og hvilke problemstillinger der optager deres arbejde fremover. 
 
Lederrådet vil desuden være repræsenteret på Folkemødet her i juni 
måned. Der planlægges ligeledes en lederdag med 3 hovedtemaer: 

1. Faglig ledelse 
2. Det grænseløse arbejde 
3. Løn- og ansættelse 

 
Claus Hjortdal er formand for FTF´s Lederråd og har sendt en 
pressemeddelelse ud, som udtrykker Lederrådets holdning til 
problematikken omkring omprioriteringsbidraget. 
 
Thor Jensen gjorde endvidere opmærksom på, at ledervinklen bør tænkes 
ind i forhold til 2020 projektet.  
 

Pkt. 9. Meddelelser  
 
Kristian Hjorth meddelte, at han sejler til Bornholm for deltagelse i 
Folkemødet og formand Steen Devantier deltager også som officiel 
repræsentant for forbundet. 
 

Pkt. 10. Eventuelt 
 
Steen Devantier mindede om, at næste bestyrelsesmøde holdes forud for 
årsmødet på Hindsgavl, dvs. den 20. september og årsmødet holdes den 
21.-22. september. Årets sidste ordinære bestyrelsesmøde holdes i 
Aarhus den 23. november 2016.  
 

 

København, den 9. august 2016 

Steen Devantier    Christina Bohmann 


