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REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 

7., 24., 28. -31. oktober 2019 

 

af  

Lars Sørensen 

 

Forberedelse af den ordinære generalforsamling 

I oktober har der været 3 bestyrelsesmøder. (Mødet 28. – 31. oktober var at betragte som et 

samlet møde). På alle møderne fyldte forberedelse af den årlige generalforsamling meget 

på dagsordenen.  

Både formandens skriftlige og den mundtlige beretning blev færdiggjort på møderne. Den 

mundtlige blev først færdig på mødet 31. oktober – lige op mod generalforsamlingen 1. 

november. 

 

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen og hermed også debat-

ten tager afsæt i udtalelser eller resolutioner. 

Bestyrelsen besluttede i år at stille to resolutioner:  

 en om medindflydelse på skolerne budgetter og regnskabsindsigt 

 en anden om læringsmålsstyring 

 

På bestyrelsesmøderne var det imidlertid også et forslag fra Johan Elkær fra Blågård Sko-

le, der blev debatteret meget. Forslag gik på, at der skulle opstilles nogle mere bindende 

kvalitetsnormer. Nogle bestyrelsesmedlemmer kunne ikke se værdien af en sådan udtalelse 

på nuværende tidspunkt, lige før kommissionen aflægger en rapport og på et tidspunkt, 

hvor der er længe til opstilling af overenskomstkrav. Andre bestyrelsesmedlemmer kunne 

godt se ideen i at angive en retning, men der var behov for at resolutionen blev bredere i 

synet på hvad der skal til for at styrke undervisningens kvalitet. 4 bestyrelsesmedlemmer 

besluttede på den baggrund at stille et ændringsforslag til Johan Elkjærs resolution. 

 

 

Tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljørepræsentantmøde 7. november 2019 

Bestyrelsen blev enige om den  foreløbige dagsorden, der bl.a. indeholder følgende punk-

ter:  

- Skolestruktur 

- Skolelederuddannelsen 

- Specialundervisning/inklusion/BUF fleks 

- Budget 2020 i BUF 

- Kommissionsrapporten og anbefalingerne 

For nogle år tilbage var det muligt at afholde tillidsrepræsentantmøderne på skolerne. I 

forbindelse med at skoledagen er blevet længere og presset på skolernes lokaler er steget er 

det desværre ikke længere muligt. Tillidsrepræsentantmøderne afholdes derfor forskellige 

steder i byen i andre faglige organisationers lokaler og i konferencelokaler på hoteller. 

Denne gang afholdes det på Crowne Plaza i Ørestaden. Vi bestræber os på at placere mø-
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derne forskellige steder i byen, så tillidsvalgte også nogle gange oplever at have kort af-

stand til mødestedet.  


