
Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen og sige, 

at vi har savnet jer helt vildt og det er stadig svært at forstå, at vi ikke kunne afholde 

vores konference sidste år, for første gang nogensinde, siden foreningen blev 

etableret for 38 år siden.  Det var konference nr. 37, vi skulle have afholdt i november 

2020. 

Da vi besluttede os for ikke at gennemføre, fik vi også en hel del henvendelser fra jer, 

hvorfor vi aflyste så lang tid inden den planlagte konference, men set i bakspejlet, så 

var det jo den helt rigtige beslutning vi traf, desværre. 

 

Vi har jo alle sammen været igennem en tid, som har været total turbulent og helt helt 

anderledes, end vi nogensinde har været ude for og derfor er det endnu mere 

fantastisk at se så mange af jer her i Svendborg igen og konstatere, at I er kommet 

godt ud på den anden side af anden Corona bølge, måske nogen bedre end andre, men 

I er her og det er vi, i bestyrelsen, meget taknemmelige for, skal I vide.  

Det viser jo også blot, at vi administrative medarbejdere er i stand til at indrette os og 

arbejde under de vilkår, som vi bliver stillet overfor og stadig holde hovedet koldt. Vi 

må dog nok indstille os på, at det er noget, som vi skal blive ved med at forholde os 

til og leve med og at de tiltag, som pludselig vil blive foretaget og som vi ikke har 

nogen indflydelse på, ja dem må vi leve med og efter. MF : Lev Med Det       

  

Det er SÅ dejligt, at så mange af jer deltager i år, trods for situationen og bidrager til 

vores årlige konference og igen i år, ser vi nye deltagere på deltagerlisten. Der er 

rigtig mange af jer, som er her for første gang og derfor vil jeg bede jer, en efter en, 

om at rejse jer op og lige sige jeres navn og hvilken skole I kommer fra.  

Til jer, som har været her mange gange før, vil jeg bede om at tage rigtig godt imod 

de nye deltagere. 

 

I alt er vi endt på at være 105 deltagere og der var faktisk, til at starte med, endnu 

flere, end vi havde værelser til men pga. denne Covid-19 situation, så er der desværre 

nogle, som har måttet melde fra her i sidste øjeblik pga. egen sygdom og nogle pga. 

deres skole er nedlukket igen.   

Men når alt kommer til alt, så siger det jo bare, at denne konference er kommet for 

blive. Vi kan blot konstatere, at vi administrative medarbejdere har brug for at spare 

og netværke med andre ligestillede og ligesindede og det er denne konference jo i den 

grad med til, at vi har mulighed for. Det sker jo både igennem de faglige oplæg fra 

DP men også i pauserne, over frokosten eller i baren.  

   

I bestyrelsen mødtes vi i marts 2020, hvor vi holdt et to-dagsbestyrelsesmøde her på 

hotel Svendborg for at planlægge konferencen i november 2020. Da vi mødtes, var 

det så ulykkeligt, at vores daværende kasserer, Vicki Blaaberg, måtte melde fra, da 

hun var sygemeldt og sidenhen valgte Vicki at opsige sit job og sadle helt om. Vi 



ønsker derfor alt det bedste for Vicki og hendes nye arbejdsliv og vil savne hende 

både i bestyrelsen og på konferencerne. 

Det bedste ved det hele var dog, at vi jo, som noget nyt, også havde inviteret 

suppleanterne med. Det var dog kun Zenia, som kunne deltage, men til gengæld 

trådte hun glad og frisk ind i bestyrelsen og påtog sig ovenikøbet kasserer-rollen, som 

hun mestrer til fulde. 

På de to dage fik vi lagt et rigtig godt program for årets konference og programmet 

kan I jo se, for det er det, vi kører efter nu, blot et helt år senere.  

I august 2021 mødtes vi igen for at finjustere og lægge sidste hånd på programmet, 

denne gang i private omgivelser, og vi klarede det hele på en dag.   

 

Som jeg har fortalt før, så bliver man, som formand for FGA, inviteret med til DP’s 

Årsmøde men denne gang kunne jeg, desværre, ikke deltage. Det er først og 

fremmest en konference for skoleledere og deres bestyrelsesmedlemmer men 

derudover deltager en hel masse repræsentanter for div. foreninger, politikere, ansatte 

i UVM, fagforeninger og ikke mindst æresmedlemmer.  

 

Jeg vil ikke, som jeg plejer, nævne de mest centrale pointer fra foreningens formand, 

Karstens Suhrs beretning. Vi er jo så heldige, at Karsten selv kommer i morgen og vil 

orientere os om, hvad han også berettede på årsmødet og sætte os administrative 

medarbejdere ind i, hvad privatskoler og gymnasier skal lægge vægt på og arbejde 

efter for at leve op til vores sociale og faglige ansvar.  

 

Jeg vil dog benytte lejligheden til at takke DP for et rigtig godt samarbejde. Jeg har 

haft telefonisk og mail kontakt med Thomas Sørensen fra DP for at 

forventningsafstemme i forhold til det faglige indhold, som de vil byde ind med i 

morgenformiddag, så det giver mest mulig mening for de fleste af os. De har altid tid 

til at give gode råd og komme med fine input. Udover Thomas, så får vi også 

fornøjelsen af Rasmus Bondo Vester inde fra DP sammen med, selvfølgelig, Karsten 

Suhr. 

De vil berøre følgende emner:  

Overenskomstresultater for perioden 2021 til 2024 

Kommende finanslov 

Udveksling af persondata ved skoleskift 

Forældreansvarsloven og forældres ret til orientering om deres børns skolegang efter 

skilsmisser 



Der kommer også noget ekstra på efter de faglige emner, som ikke er så fagligt, men 

mere i kategorien ”sjov”.  

Derudover vil jeg takke for deres tilbagevendende tilskud til vores konferences 

foredragsholdere. Vi har i år fået kr. 20.000,00 i tilskud fra DP. Vi er meget 

taknemmelige for det økonomiske bidrag, for det er jo, i den grad, med til at holde 

vores kursusafgifter nede.    

Og nu vil jeg gerne præsentere mine kolleger fra bestyrelsen: 

Kasserer Zenia Finderup Valsted, Sankt Paul Skole 

Bestyrelsesmedlem Tanya Holm, Rygaards International School, Hellerup 

Bestyrelsesmedlem Lene Kirkensgaard Thorsen, Vinderup Realskole  

Bestyrelsesmedlem Tina Rønberg Nielsen, Institut Sankt Joseph  

og sige dem alle stor tak for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde og for en masse 

hyggelige og sjove timer, hvor det hele ikke kun er planlægning af konference, men 

at der også er plads til at lære hinanden at kende på en god og fortrolig måde.  

Men, som I kan se, så er vi lige nu kun bestyrelsesmedlemmer og vi, som er på valg, 

ønsker alle at genopstille men alle har mulighed for at stille op til bestyrelsen, så det 

håber vi på, at nogen af jer har tid og lyst til, om ikke andet, så som suppleant. 

Bestyrelsen og jeg kan forsikre jer om, at vi er både søde, sjove og utrolig hyggelige 

at være sammen med, ellers ville vi jo ikke genopstille men vi vil meget gerne have 

nogle nye med i bestyrelsen og I er selvfølgelig også mere end velkomne til at vippe 

os af pinden, hvis I vil overtage bestyrelsesarbejdet. 

Her til slut vil jeg blot ønske, at vi sammen får nogle rigtig gode, informative og 

hyggelige dage her i Svendborg og at alle, nye som ”gamle” deltagere, vil være med 

til at skabe den samme gode stemning, som altid. 

Hermed vil jeg overgive min beretning til generalforsamlingens godkendelse. 

Tak for ordet! 

Vibeke Kilde 

Formand for FGA 


