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Beretning på Generalforsamlingen i foreningen for pædagogiske afdelingsledere for året  
2018. 

 

Ved denne generalforsamling aflægges beretningen af næstformanden, idet vores formand 
har arbejdet med sin hovedopgave på Diplom i ledelsen, der skal afleveres i næste uge. 

 

 

Vores nye forening så dagens lys for nu knap et år siden. 

Vejen der hen var ikke uden visse udfordringer, hvem skulle være med, hvilke professioner, 
nyt navn, valg til bestyrelsen mm. Den proces var mange af jer en aktiv part i og tak for det.  

Den del fik vi sammen styr på og der blev afholdt stiftende generalforsamling.  

Navnet om end det er langt er ”foreningen for afdelingsleder ved de privatskoler grundskoler 
og gymnasier”. 

Så har vi alt med. 

 

Valget til bestyrelsen blev Michael som er formand, Diana som næstformand, Kate som 
kasser, Rikke og Charlotte som medlemmer af bestyrelsen. 

 

Vi har i bestyrelsen arbejdet med og set på planlægning af forårskurset, få Facebook 
platformen op at køre, få vores mail til at fungerer og beslutte den interne arbejdsfordeling. 
Vi har fået lavet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde samt planlagt denne 
generalforsamling. Opstarten af den nye forening har været spændende og i perioder også 
tidskrævende, sideløbende med vores almindelige lederjob, men det er indsatsen værd. 

 

I foreningen er der pt 60 medlemsskoler. Som Bestyrelse har vi derfor fortsat brug for at I 
som medlemmer spreder budskabet om foreningen. Michael har, i sin egenskab af formand, 
haft taletid ved Årsmødet i Nyborg. Han har også haft 2 møder på DP med Karsten Suhr for, 
at vi som forening er synlige dér samt for at følge med i, hvad der rører sig. I det forgangene 
år har vi haft 4 Bestyrelsesmøder, hvor et af temaerne har været hvordan vi sikre os, at 
kendskabet til foreningen kommer bedst muligt ud, til flest mulige. Vi har derfor fortsat 
brug for at I promoverer os, og gerne kontakter en fra Bestyrelsen, hvis I har kendskab til 
nogen, der gerne vil meldes ind.  
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I efteråret havde vi Annmette Dichmann som oplægsholder i 2 dage. 

Vi kunne have bange anelser om hendes kunnen, men hun var en dame af format og havde 
evidens for det, hun indviede os i. 

Et fantastisk kursus, som I der var med, også har givet udtryk for. 

 

Vi gjorde os en del tanker omkring tilslutningen til foreningen, da pengekassen jo startede 
med et rundt nul, men vi havde is i maven og det viste sig, at være den rigtige beslutning.  

Vores vision er fortsat at udvikle os så vi er med på, hvad der rør sig og vi håber at komme 
lidt mere i dybden med vuggestue/børnehaveområdet. 

 

Vi vil gerne sige Tak til: 

 

Sekretariatet for altid at bistå os i diverse spørgsmål og give os husly. 

 

Hornstrup for at vi får lov til at skubbe på tidsfrister og antal. Det er rart særligt i en 
opstartsfase. 

Og så selvfølgelig tak til alle jer, medlemmerne, der gør det muligt at foreningen eksisterer. 

Husk at I altid er velkommen til at kontakte os og komme med input til kurser og foredrag. 

 

 

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen. 

 

Diana Schilling, næstformand.  


