Referat af bestyrelsesmøde Uddannelseslederne af 2018
Mødet den 26. november 2018, kl. 11.00, Snaregade 10A, København
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden
Mødedeltagere: Kristian Hjorth, Helle Bøtcher, Søren Wistrup, Michael Jensen, Michael
Lauritsen og Preben Gregersen. Afbud Stine Snede Villumsen.
Desuden deltog fra sekretariatet Steen Devantier som referent.
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt.2

Referat fra mødet den 26. oktober 2018
Referatet blev godkendt.

Pkt.3

Årsmøde
De nye årsmøde- og generalforsamlingsdatoer blev 25. til 26. september 2019 på Hindsgavl,
hvor vi får bedre mødelokaler og spiserum end ved seneste årsmøde. Steen kommer forbi
Hindsgavl og vil tjekke op på faciliteter og aftaler. Der blev aftalt en kursuspris på 1.995 kr.
Steen arbejder videre med forslag til årsmødeprogram (forslag: arbejdsmiljø, krydspres,
ledelse overordnet og tæt på).
På et af de første bestyrelsesmøder i 2019 arbejdes der videre med form og indhold på
generalforsamlingen. Der var forslag om tema med ejerskab og medlemsinddragelse.

Pkt.4

Henvendelser fra og kontakter til øvrige lederorganiseringer og –grupper
Vi er p.t. i dialog med flere ledergrupper, der kunne tænkes at ville søge optagelse i
Uddannelseslederne eller styrke samarbejdet. Det er en meget positiv udvikling, der er et
godt skridt på vejen til at kunne samle endnu flere ledere på unge- og
voksenundervisningsområdet under ordnede overenskomstforhold.

Pkt.5

Nyt fra de forskellige områder
Der er TR-valgmøde på Københavns Ungdomsskole, og vi håber på, at der kan vælges en ny
repræsentant her, som kunne tænke sig på sigt at indgå i bestyrelsesarbejdet. Man frygter
generelt store besparelser på området og tungere og færre elever både i heltids- og
fritidsundervisningen.
Der hersker usikkerhed på daghøjskolerne i forhold til beskæftigelsesområdet og
iværksættelsen af den nye FGU sommeren 2019.

Produktionsskolerne oplever mange sygemeldinger blandt ansatte, ledere under pres og
store forskelle på skolerne i.f.t. likviditet. Man afventer med spænding forligskredsmøde
ultimo november om FGU og statslig administration.
Hos erhvervsskolerne er omprioriteringsbidraget langt om længe væk og kvalitetspuljen ser
også ud til at blive bibeholdt. Man ser med spænding frem til 10. klasse på erhvervsskolerne.
Der kommer desuden et nyt AMU udbud, hvor det politiske ønske helt klart er flere private
udbydere.
Folkeoplysningen oplever stor nedgang på sprogundervisnings- og beskæftigelsesområdet. I
det næste halve år vil der blive travlhed med oplysningskampagner om både folketings- og
EU-valg.
Det ser ud til, at der måske er ved at komme bevægelse i FOAS OK 18.
Der er laver grænseaftale med DJØF om FGU (se yderligere på hjemmeside).
Pkt.6

Den fremtidige bemanding
Formandsskabet havde udarbejdet forskellige forslag, og der var opbakning til en model
med gradvis udbygning af samarbejdet med Skolelederforeningen/LC-lederforum.
Formanden fik mandat til at forhandle forskellige konkrete elementer på plads og i det hele
taget sikre en holdbar og sammenhængende løsning med de forskellige
samarbejdspartnere.

Pkt.7

Orientering fra formand og sekretariat
Hjemmesiden er opdateret og et større nyhedsbrev udsendt. Vi udsender snart igen et
nyhedsbrev med bl.a. person-profil og mere aktuelt nyt.
Vi har aftalt flere formandsmøder for at få arbejdet i Koordinationsudvalget op i
omdrejninger. Som det har fungeret hidtil, skal vi have set på finansieringen af udvalget.
Vi regner med selv at opslå to 3-livs kurser i foråret samt at udvide samarbejder generelt
omkring kurser med Frie Skolers Ledere og Skolelederne.
Formanden har været til konference med Forstanderkredsen i PS som nedlægges med den
nye FGU. Der indkaldes til møde om en ny FGU forening i det tidlige forår.
Formanden har haft møde med Daghøjskoleforeningen bl.a. om en fælles henvendelse til
UVM omkring de ikke-virksomhedsoverdragede skoleformer og FGU.
Der har været møde i FTF’s lederråd om repræsentationen i den nye hovedorganisation FH.
Vi ser med fortrøstning frem til et nyt lederudvalg med Claus Hjortdal i spidsen og med
Bente Sorgenfrey tilknyttet fra FH formandsskabet.
Steen har været til møde i Uddannelsesfonden (FOAS-området). Der er en meget lille
søgning i fonden til ledernes uddannelse. Der var forslag om at man lavede en lille artikel i
det næste nyhedsbrev om dette emne.

Pkt.8

Forslag til forretningsorden
Med fra en tilføjelse om personalets deltagelse i bestyrelsesmøder blev forslaget vedtaget.
Formuleringen udsendes og godkendes sammen med referatet.

Pkt.9

Fastlæggelse af mødedatoer i 2019
Følgende møder blev aftalt:
21. januar kl. 11-15, KBH
25. marts kl. 11-15 KBH
20. juni kl. 11-16, Temamøde i Aarhus
25. september 10-11.30, Hindsgavl
Nyvalgt bestyrelse
24. oktober kl. 11-15, KBH
2. december kl. 11-15, KBH

Pkt.10

Eventuelt
Der var forslag om at inddrage nyvalgt minister/uddannelsespolitiske ordførere i årsmødet
hvis muligt.
Formand, kasserer og fusionskonsulent aftaler møde om regnskabsaflæggelse.

Aarhus den 29. november 2018

Kristian Hjorth

Steen Devantier

Formand

referent

