
 

 

 

 

Referat af FU-møde, tirsdag d. 7. maj kl. 09.00 – 13.00 på AAK 

 

Til stede: 

 

Thomas, Christian, Malene og Sofie 

 

Ref: 

Malene 

 

 

1)Konstituering af FU  

FU fortsætter som vanligt. 

  

2)Refleksion over internatet  

  

Hvad blev der sagt og hvad sagde det ikke-sagte?  

Hvad ønsker kredsen, at FU arbejder hen mod?  

Hvad ser vi som temaer i fremtiden?  

 

Opsamling fra internatet – de tre ’gaver’: 

 

Gave 1. Kontrakt/kodeks  

Carsten, Ask, Peter, Mads M, John, Rene, Chr  

Vi skal have afklaret, hvad vi kan forpligte hinanden på, fx 

  
1) Hvordan kommunikerer vi indadtil og udadtil  

2) Hvordan bakker vi hinanden op  

a) Ved fælles beslutninger/aktiviteter  

b) Ved lokale beslutninger/aktiviteter  

3) Hvordan står vi til rådighed for hinanden  

 

FU´s input: 

Fælles alignment – fælles forståelse af ordene, fælles holdning. Fælles fokus – eleverne. Pligt til at 

gå i dialog, når vi har områder der vedrører andre.  

 

Thomas kommer med et oplæg. 

 
 

Gave 2. Ledersparring - Herunder proaktivitet  

Jan, Ulrik, Henrik, Malene, Eva, Tove K  

 

1) Rammesætning  

2) KiN Lederlab ®  
3) Prioritere ressourcer  

4) Blær & Bøwl  

 



FU melder porteføljen ud omkring lederlab.  

 

 

 

 

 

 

Thomas løg-model: 

 
 

  
 
 
Gave 3. Hvad er det vigtigst af det, vi gør - Evaluering, succeskriterier, projekter + 

træthed/motivation  

Morten, Palle, Thomas J, Thomas M, Line  

 

Gøre en forskel for eleverne  

 



 

  

Efter refleksionen samler vi op og lader tankerne udkrystalisere sig til temaer vi kan 

omsætte. Bilag til dette punkt er vedhæftede dokument med billeder fra internatet 

I halen på ovenstående drøfter vi Ulriks spørgsmål (sendt på mail til Malene og Christian) om FU 

har behov for et afsluttende møde med Ulrik 

  

Drøftelsen af Gave 3 udsættes til næste møde + FU’s spørgerunde 

 

3)Drøftelse/beslutning af Christians oplæg til forretningsorden  

  

Tidligere fremsendt på mail - Ordet bestyrelse rettes til FU. 1e, f, g.  

Christian sender den tilrettede version til FU. 

 

  

4)Drøftelse/beslutning af tilhørsforhold til KiN for skolerne på Mors  

  

Thomas har bedt Peter og Hanne om at udarbejde et forslag.  

Thomas har ikke hørt noget endnu.  

 

De to skoler har et medlemskab af DMK. Formanden rykker for svar.  

 

  

5)Drøftelse/styring af økonomi og styring  

Beslutning: 

  



Dette gør vi på baggrund af diskussionen på generalforsamlingen og Christians mail. Mit oplæg er 

at følgende ting er centrale:  

o   Hvordan får vi lederkredsen til at forstå principperne bag et likviditetsbudget?  

 Hvilken styringsmodel skal vi anvende, således vi får frigivet midler til investering? 

 

 

Tallene kan evt. indhentes fra skolerne ultimo i året før opkrævningsåret. Diskussionen 

præsenteres på næste KiN-møde i juni. Diskussionen af emnet fortsætter på næste FU-møde.  

 

 

  

6)Planlægning af KiN-møderne i 2019/2020 

  

 

 Drøftelse af direkte formandsvalg - ændring i vedtægter (januar-mødet) 

 Drøftelse af valgprocedure til DMK, således vi sikrer bruger/interessent-involvering 

(juni-mødet) 

 Drøftelse af erfaringerne med OK15 (januar-mødet) 

 KOBALIN - Malene og Eva (evt. november) 

 

Drøftelse af mødedesign - hvad tager vi med fra internatet?  

 

 

Fastlæggelse datoer til KiN-møder : 

  

FU-møder: 

D. 4/6 – 09.00 – 12.00. Fokus på dagsorden til KiN-mødet d. 14/6: 

 

Kodeks-processen, den økonomiske proces + formidling af denne, skitse for resten af KiN-året. 

Lederlab-model, status på kursusuge og kompetencedage, præsentation af forretningsorden. 

 

d. 23/8 – 09.00 – 12.00 

d. 25/10 – 09.00 – 12.00 

d. 20/12 – 09.00 – 12.00 

d. 7/2 – 09.00 – 12.00 

d. 28/2 – 09.00 – 12.00 

 

KiN-møder: 

d. 14/6 – 9.00 – 14.00, Brønderslev 

d. 6/9 – Løgstør (teamkontrakten, Talentweekenden – drøftelse med udgangspunkt i udvalget)  

d. 29/11 – Mors (Ok 15 -  Malene kontakter Eva om evt. lederoplæg) 

d. 24/1 – 2020, Frederikshavn 

 

Internat – d. 19. og 20. januar, 2020 evt. Pinenhus, Glyngøre på Mors 

 

7)Evt. og bordet rundt 

 

Intet til referat 

 

 


