
 

 

 
 
Bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne  
 
Emne: Referat  
 
Dato:  20. september 2016 kl. 19-21 på Hindsgavl forud for årsmødet den 

21.-22. september. 
 
Til stede: Steen Devantier, Thor Jensen, Preben Gregersen, Kristian Hjorth, 

Søren Wistrup og Lone Lindequist. Referent Christina Bohmann  
 

Referat:  

 Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse 

 

Godkendt. 

 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 8. juni 2016 vedlægges som bilag 1. 

 

Til godkendelse 

 

Godkendt.  

 

Pkt. 3. LC lederforum 

 

Der har været afholdt møde i LC Lederforum den 8. september 2016. Referatet 

fra mødet vedlægges til orientering som bilag 2. 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier orienterede. 

Referaterne fra møderne i LC Lederforum er ofte ikke så informative, så 

Steen uddybede følgende: 

 

Hos skolelederne er der stadig et ønske om at sekretariatet i LC 

Lederforum i fremtiden bliver til et fællessekretariat. Claus Hjortdal 

deltager nu kun i dele af DLF´s Hovedbestyrelsesmøder men har løbende 

møder med DLF´s formand. 

 

HL er ikke langt i deres proces med selvstændighed, men deltager stadig 

som observatør.  

Dato 20.10.2016 
 
 



 

 

Uddannelseslederne har meddelt, at vi er i proces og i tæt dialog med LP 

om fremtiden. 

 

Det er aftalt der er udarbejdes en tidsplan for LC Lederforum på sigt til 

næste møde. 

 

Pkt. 4. Ledernes reorganisering 

 

Notatet om reorganisering af ledergrupperne blev behandlet i 

Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse den 22. juni. Herefter sendte formanden 

for Uddannelseslederne notatet ud til bestyrelsen pr. mail den 8. august 2016 

mhp. bemærkninger/kommentarer til notatet. 

 

Der skal udarbejdes et høringssvar fra Uddannelseslederne til Hovedbestyrelsen, 

som skal behandle sagen igen på deres næste hovedbestyrelsesmøde den 26. 

oktober 2016. Bestyrelsen skal drøfte notatets indhold og proces således at der 

kan udarbejdes et høringssvar til Hovedbestyrelsen. 

 

Til drøftelse & beslutning  

 

Notatet blev drøftet og Steen Devantier opridsede kort modellen for 

uddannelseslederne, som er en mellemting mellem de modeller som hhv. 

Skolelederne og De Frie Skolers ledere har på nuværende tidspunkt. Det 

vigtigste budskab at opnå en selvstændiggørelse af lederne på 

uddannelsesområderne og at få samlet så mange som muligt.  

 

Bestyrelsen drøftede indholdet til et det høringssvar som skal behandles 

af Hovedbestyrelsen den 26. oktober. En enig bestyrelse ønskede, at der 

skulle ske en præcisering af det sekretariatsmæssige i modellen samt 

tilknyttes et økonomisk overblik over betydningen af en 

selvstændiggørelse fra Uddannelsesforbundet. 

 

Høringssvaret er fremsendt til Uddannelsesforbundet. 

 

Pkt. 5. Mødet med LP 20. september 2016 

 

Der er planlagt et møde med LP forud for bestyrelsesmødet den 20. september. 

 

Til drøftelse 

 

Steen Devantier orienterede om mødet med LP, der har brug for løbende 

at mødes om processen for at fusionere med Uddannelseslederne i 

forbindelse med en kommende selvstændiggørelse. De fik præsenteret 

modellen og var enige i strategien for processen. LP spurgte til, om 

Uddannelseslederne ville samarbejde om kursusaktiviteter, bl.a. inden 

for 3. liv kurser, sociale medier og pressehåndtering. Bestyrelsen 

drøftede de meldinger som LP var kommet med og var enige om, at 

processen fortsætter. 



 

 

Pkt. 6. Årsmødet 2016 på Hindsgavl 

 

Der er tilmeldt i alt 37 deltagere inkl. bestyrelsen, hvilket er rekordstort 

fremmøde i år. Programmet er uden ændringer p.t. 

 

Bestyrelsen skal drøfte de sidste detaljer i forbindelse med årsmødet. 

 

Til drøftelse 

 

Steen Devantier orienterede om de sidste ændringer på årsmødet. Henrik 

Egelund fra Dansk Socialrådgiver Forening kommer i stedet for Majbritt 

Berlau, da hun måtte melde afbud pga. sygdom. Ligeledes havde Mattias 

Tesfaye meldt afbud, men i stedet kommer Hanne Pontoppidan og holder 

oplæg om uddannelsespolitikken. Der var et par enkelte afbud blandet de 

tilmeldte, så der ville blive i alt 34 deltagere inkl. bestyrelsen. 

 

Pkt. 7. FTF´s Lederråd 

 

Der afholdes møde og leder camp i FTF´s Lederråd den 14. september 2016. 

Steen Devantier orienterer. Referatet fra mødet i FTF´s Lederråd den 7. juni 2016 

vedlægges til orientering som bilag 3. Hvis der kommer mere materiale fra FTF 

eftersendes det.  

 

Til orientering 

 

Steen Devantier havde meldt afbud til Leder camp den 14. september 

pga. travlhed, så han kunne ikke orientere bestyrelsen om indholdet. 

Thor Jensen nævnte, at bestyrelsen skulle være opmærksom på 

Lederrådets rolle i en ny sammenhæng hvis FTF og LO fusionerer på sigt.  

 

Pkt. 8. Meddelelser  

 

Søren Wistrup stillede forslag om, at en af bestyrelsens fremtidige møder 

kunne holdes på en af bestyrelsesmedlemmernes arbejdsplads, hvilket 

der var opbakning til. 

 

Pkt. 9. Eventuelt 

 

Intet. 

 

 

København, den 20. oktober 2016 

Steen Devantier    Christina Bohmann 

Formand     konsulent  


