Referat af bestyrelsesmøde Uddannelseslederne af 2018
Dato:

Pkt. 1

22. januar 2018, kl. 11 – 16, Snaregade 10A, 1205 Kbh. K

Godkendelse af dagsorden
Mødedeltagere: Kristian Hjorth, Stine Villumsen, Michael Lauritsen, Helle Bøtcher, Søren
Wistrup. Afbud fra suppleant Preben Gregersen, der er tiltrådt for Jens Rødgaard, der har
fået andet arbejde.
Desuden deltog fra sekretariatet Christina Bohmann, Steen Devantier samt under pkt. 8,
Peter Cort fra Skolelederne/LC-Lederforum.
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt.2

Præsentationsrunde
Formand Kristian Hjorth bød velkommen til dette historiske første bestyrelsesmøde i
Uddannelseslederne af 2018. Der var en præstation af mødedeltagerne. Michael Lauritsen
kunne berette, at han har skiftet lederjob til oplysningsforbundet DEO, der har fokus på det
europæiske.

Pkt.3

Orientering fra formanden
Der var en gennemgang af alt det praktiske arbejde, hvor der stadig er mange opgaver at
løse. Første nyhedsbrev er udsendt pr. post. Første ordinære nyhedsbrev udsendes digitalt
primo februar. Der er indledt samarbejde med KommunikerBedre.dk, der bl.a. er
behjælpelig med nyhedsbreve og hjemmeside, som så småt er kommet i gang.
Som forventet indgår Handelsskolelederne i fusionen 1. juli 2018. Det ser alle parter frem til.
Uddannelseslederne har bidraget til høringssvar om skoleydelsen på
produktionsskoleområdet. Både sammen med Produktionsskoleforeningen og
Uddannelsesforbundet. Der er igen indkaldt til møde i det interne koordinationsudvalg på
produktionsskoleområdet, hvilket Uddannelseslederne har opfordret til og bifalder.
Kristian Hjorth har deltaget i LC’s repræsentantskabsmøde.
Der har været afholdt møde med Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, om det
fremtidige samarbejde, bl.a. i Koordinationsudvalget. Det er endnu ikke afklaret, hvordan
Uddannelseslederne er repræsenteret på FTF’s kongres. Det er enten via
Koordinationsudvalget eller via FTF’s lederråd.

Pkt.4

Udpegning til diverse udvalg
Fusionskonsulent Steen Devantier lavede en kort gennemgang af hele
organisationsdiagrammet omkring Uddannelseslederne og de forskellige medlems- og
overenskomstområder.
Der blev herefter foretaget udpegninger til udvalgene:
Koordinationsudvalget: Kristian Hjorth, Stine Villumsen og Helle Bøtcher. Sidstnævnte frem
til 1.7. 2018, hvor Handelsskolelederne tilbydes pladsen.
LC -Lederforums forretningsudvalg: Kristian Hjorth og Stine Villumsen.
LC Lederforums repræsentantskab: Kristian Hjorth og Stine Villumsen som observatør.
LC repræsentantskab: Kristian Hjorth og Michael Lauritsen som suppleant.
FTF’s Lederråd: Kristian Hjorth, suppleant Søren Wistrup.
FOAS Uddannelsesfond: Steen Devantier fortsætter valgperioden 2018 ud.

Pkt.5

Fusionskonsulentens arbejdsområder
Der er rigtigt mange arbejdsopgaver i en startfase, så følgende opgaver blev prioriteret:
Bestyrelsessekretær, startopgaver i.f.t. fusionen, udarbejdelse af første budgetudkast, hjælp
til de digitale nyhedsbreve.
Ledersparring sammen med formanden, hvor sidstnævnte primært tager sig af
produktionsskoleområdet/overgangen til FGU.
Uddannelsespolitisk sparring af formandskabet.
Medlemsorganisering, primært på de små områder.
Opgaver i forbindelse med planlægning af årsmødet.
Der er afsat 22 dage i første halvår. Prioriteringen af opgaver drøftes derfor løbende.

Pkt.6

Drift/opgaver til bestyrelsen
Der udarbejdes handleplan til næste bestyrelsesmøde. Der blev bl.a. drøftet fokus på
følgende områder: Hele det forberedende område inklusive FGU. Særlig fokus på gruppen af
mellemledere. Medlemsorganisering. Markedsføring/synliggørelse. I sammen ombæring
skitseres der et årshjul.
Udarbejdelse af en kort forretningsorden i tilknytning til vedtægterne. Her skal man bl.a. se
på de formelle ting omkring møderne samt transport til samme.

Steen udarbejder sammen med Michael første udkast til budget 2018.
I forhold til hjemmeside efterlyses der billeder fra skolerne. Steen udarbejder supplerende
tekst til linket om Uddannelsesfonden for ledere under FOAS overenskomsten.
Søren Wistrup foreslog løbende, korte orienteringsmails fra formanden. Dette sammen med
et generelt nyhedsoverblik. Sidstnævnte afklares bl.a. med udgangspunkt i samarbejdet i
Koordinationsudvalget.
De ordinære møder afholdes som udgangspunkt med tre i København og et i Aarhus.
Kristian udsender Doodle med forslag til mødetidspunkter.

Pkt.7

Placering og planlægning af Årsmøde
Årsmødet afholdes så vidt muligt den 26. og 27. september i Middelfart. Der indhentes
tilbud.

Pkt.8.

OK18
Forhandlingschef Peter Cort orienterede kort om forløbet. Efter organisationernes
musketér-ed har forhandlingerne været sat i stå. De forventes dog igangsæt i løbet af kort
tid.
Omkring eventuel konfliktstøtte besluttede bestyrelsen at vedtage et fast kronebeløb pr.
dag. Varighed og beløbsstørrelse fastsættes med udgangspunkt i det konkrete scenarie.

Pkt.9

Eventuelt

København den 25. januar 2018

Kristian Hjorth

Steen Devantier

formand

fusionskonsulent

