
 

 

 
 
Bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne  
 
Emne: Referat  
 
Dato:  7. juni 2017 kl. 10-13.30 i Kompetencehuset i Aarhus  

 
Til stede: Steen Devantier, Kristian Hjorth, Preben Gregersen, Lone 
Lindeqvist, Thor Jensen og Søren Wistrup. 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 13. marts 2017 vedlægges som bilag 1. 

 

Til godkendelse 

 

Godkendt. 

 

Pkt. 3. LC lederforum 

 

Der har været afholdt møde i LC Lederforums forretningsudvalg den 18. maj 

2017. Dagsorden fra mødet vedlægges som bilag 2. Referatet fra 

forretningsudvalgsmødet eftersendes hvis det udkommer inden bestyrelsesmødet. 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier orienterede fra mødet den 18. maj og fortalte, at der 

planlægges med et politisk møde på et senere tidspunkt. Christina 

Bohmann orienterede om processen i LC Lederforum frem mod OK18. 

 

Pkt. 4. Ledernes reorganisering 

 

Notatet om Uddannelsesledernes reorganisering er færdiggjort og godkendt 

endeligt i Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse. Notatet vedlægges til 

orientering som bilag 3. 

 

Der har været afholdt møde i sammenlægningsudvalget mellem 

Uddannelseslederne og LP hhv. den 30. marts og 30. maj 2017 samt 

Dato 07.06.2017 
 
 



 

 

generalforsamling i LP den 17. maj 2017, med deltagelse fra Uddannelsesledernes 

bestyrelse.  

Steen Devantier, Kristian Hjorth og Søren Wistrup orienterer bestyrelsen om 

møderne.  

 

Til drøftelse & orientering  

 

Steen orienterede bestyrelsen om de 2 møder i sammenlægningsudvalget 

med LP samt generalforsamlingen i LP den 17. maj, hvor LP traf 

beslutning om fusion med Uddannelseslederne pr. 1. januar 2018. 

 

Der er aftalt et heldagsmøde den 30. november 2017 hvor begge 

organisationer afholder ekstraordinære generalforsamlinger samt en 

stiftende generalforsamling. 

 

Bestyrelsen drøftede de forskellige parametre i processen op til 

selvstændiggørelsen pr. 1. januar 2018. 

 

Det blev besluttet, at der skal være en skitse klar til nye vedtægter til 

næste bestyrelsesmøde den 12. september, som forberedelse til næste 

møde i sammenlægningsudvalget den 13. september kl. 10-12. 

 

Pkt. 5. Bedre veje til ungdomsuddannelse 

 

Regeringens nedsatte ekspertudvalg fremkom tirsdag den 28. februar med sine 

anbefalinger om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Uddannelsesforbundet har 

afholdt et fælles orienteringsmøde om ekspertudvalgets anbefalinger den 13. 

marts 2017 samt den 16. maj på Vartov, i København K.  

 

Bestyrelsen har deltaget i begge orienteringsmøder. Steen Devantier orienterer 

bestyrelsen om status. 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier fortalte, at man havde ventet et lovforslag inden 

sommerferien, men at det var udskudt til efter sommerferien. Derfor blev 

det indkaldte Vartov møde den 23. juni udskudt til efter ferien.  

 

Pkt. 6. FTF´s Lederråd 

 

Steen Devantier orienterer om status i FTF´s Lederråd. Det har været afholdt 

møde den 8. maj i Lederrådets forretningsudvalg samt møde i Lederrådet den 22. 

maj. Begge dagsordener samt referat af mødet den 22. maj vedlægges som bilag 

4 a-c. 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier orienterede om, at FTF´s Lederrådsmøde blev 



 

 

gennemført, selv om der var afbud fra Alan Søgaard fra 

Ledelseskommissionen. Så der indkaldes til et nyt møde med ham efter 

sommerferien. 

Pkt. 7.  Årsmøde og generalforsamling i Uddannelseslederne 2017 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling og årsmøde 2017 på Hindsgavl Slot 

onsdag den 13. – torsdag den 14. september 2017. Bestyrelsen skal drøfte de 

overordnede linjer for afviklingen af det samlede arrangement. Steen Devantier 

fremlægger en overordnet skitse og program for arrangementet. 

 

Til drøftelse og beslutning 

 

Steen Devantier orienterede om, at det formelle var på plads omkring 

indkaldelse til generalforsamlingen. Der ligger på hjemmesiden og 

kommer i næste udgave af Uddannelsesbladet.  

 

Programmet for årsmødet ligger klar og bestyrelsen godkendte planen 

om, at det bliver sendt ud til alle medlemmer med almindelig post med et 

nyhedsbrev medio juni. 

 

Det blev besluttet, at der skulle inviteres eksterne med til årsmødet, som 

sekretariatet sørger for at sende ud til. 

 

 

Pkt. 8. OK18 

 

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at iværksætte en medlemsundersøgelse 

som optakt til de kommende overenskomstforhandlinger i 2018. Undersøgelsen 

blev sendt ud til alle medlemmer af Uddannelseslederne og vi har fået i alt 59 

besvarelser. Hovedkonklusionerne og indstilling til krav eftersendes som bilag 5. 

 

Til drøftelse og beslutning 

 

Christina Bohmann præsenterede papiret med hovedkonklusionerne fra 

medlemsundersøgelsen og de krav der indstilles til. 

 

Steen Devantier noterede, at der var 2 ting som var gennemgående; løn 

og seniorordninger. 

 

Bestyrelsen drøftede notatet og besluttede at tiltræde forslagene til 

overenskomstkrav, som efterfølgende forelægges LC Lederforum efter 

sommerferien. 

 

Pkt. 9. Nyhedsbreve 2017 

 

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at der sendes 4 nyhedsbreve ud i 2017, jf. 



 

 

bestyrelsesreferatet. Der er pt. udsendt 2 nyhedsbreve; i marts måned om 

ekspertgruppens anbefalinger og en status på processen for Uddannelsesledernes 

reorganisering samt primo maj om OK18 med en medlemsundersøgelse. Næste 

nyhedsbrev skal indeholde indkaldelse til generalforsamling og program for 

årsmødet, der skal sendes ud inden sommerferien.   

 

Til drøftelse  

 

Næste nyhedsbrev sendes ud med programmet for årsmødet og 

invitation til generalforsamlingen. Vi beder samtidig om, at 

medlemmerne husker at opdatere deres medlemsoplysninger igen. 

 

Pkt. 10. Meddelelser 

 

Der er aftalt møde med den nye formand for Handelsskolernes Ledersektion 

Gregers Christensen den 23. juni 2017 om mulighederne for en sammenlægning 

med Uddannelseslederne. 

 

Steen Devantier oplyste, at vi holder møde den 23. juni med HL lederne 

hvor Kristian Hjorth også deltager. 

 

Uddannelseslederne skal i ulige år udpege nogle kontaktpersoner, som 

skal være bagland for forbundets repræsentanter i FTF-regionerne 

(medlemmer af FTF-regionsbestyrelsen og forbundets regionale 

kontaktperson til FTF-regionerne. Udpegningerne skal være på plads 

senest midt i juli måned 2017. Der sendes besked ud.  

Christina Bohmann gav en kort status på LG-sagen. Betænkningen ligger 

pt. stille hvilket sandsynligvis hænger sammen med arbejdet i 

Ferielovsudvalget. Der kommer ikke noget nyt i sagen før i efteråret. 

Næste bestyrelsesmøde er den 12. september 2017 kl. 18 på Hindsgavl 

og efterfølgende holdes der møde i sammenlægningsudvalget den 13. 

september kl. 10-12 forud for Årsmødet og generalforsamlingen. 

 

Pkt. 11. Eventuelt 

 

Intet 

 

København, den 27. juni 2017 

Steen Devantier    Christina Bohmann 

Formand     konsulent  


