
Generalforsamling Frie Grundskolers Sekretærforening,  
den 12.11.14. på Hotel Svendborg. 
 
Velkomst ved formand Lene Schønfeld.  
 
1. Valg af dirigent. 
Birthe Michaelsen blev valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget. Vedtægter i forhold til udsendelse er fint overholdt. 
 
Valg af revisorsuppleant skal tilføjes dagsordenen.  
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Formand Lene Schønfeld aflagde flg. beretning: 
Velkommen til generalforsamling i Frie Grundskolers Sekretærforening – den 31. af 
slagsen. 
 
Velkommen til Svendborg. 
 
Vi er i år 97 deltagere. Det er helt fantastisk med den store tilslutning. Ud af 140 skoler er 
der deltagelse fra 65 skoler.   
 
En særlig velkomst til dem der deltager for første gang. 
Jeg vil bede jer om at rejse jer og præsentere jer selv ved navn og skole. Så bliver ingen 
glemt. 
 
Vi håber, I vil føle jer godt tilpas og vil få skabt nogle gode kontakter, og så håber vi 
selvfølgelig, at I vender tilbage år efter år! Skulle der være nogle spørgsmål, må I endelig 
gribe fat i en af os fra bestyrelsen!  
 
Dette skoleår har været ventet i spænding. Der har været talt og skrevet meget om den 
nye skolereform, især lærernes og pædagogernes arbejdstider og skoleledernes roller, 
samt elevernes længere skoledag. 
 
De fleste skoler har formentlig ændret på lærernes arbejdstider, og elevernes timetal for at 
følge nogle af tiltagene i folkeskolereformen. 
 
Vores skoler bliver også presset økonomisk af stigende lærerlønninger og øvrige udgifter, 
der stiger samtidig med det faldende statstilskud. Det kan godt give nogle udfordringer. 
 
Sekretærernes arbejdsopgaver bliver ikke mindre. Der er en del skoler der efterhånden 
har/eller skal til at oprette børnehaver, hvilket giver mere arbejde til sekretærerne. På 
nogle arbejdsområder bliver det sommetider nemmere, men så bliver der lige ”opfundet” 
endnu en statistik, som lige er sendt til én instans, men den skal se lidt anderledes ud til 
den anden instans. Det er utroligt, at de ikke kan trække på hinandens oplysninger!  
 



Et tilbageblik på sidste års kursus hvor vi som sædvanligt havde besøg fra DP, hvor Søren 
Lodahl og Nicolas No Laursen stod på mål for alle de mange spørgsmål, som bl.a. præger 
sekretærernes hverdag. 
 
Louise Amkær fortalte om ”Børns vilkår i Grønland”.  
 
Vi blev belært om kropssprog og kommunikationsformer af dirigent Peter Ettrup Larsen, 
meget givtigt og underholdende. 
 
Under middagen blev underholdningen leveret suverænt af ”Souvenirs”. 
 
Kursusdagene sluttede af med et dejligt foredrag af Lisbeth G. Petersen ”Knæk koden til 
mere energi”. Et både alvorligt men også meget latterfremkaldende foredrag. 
 
Ifølge jeres evaluering af sidste års kursus, så var der meget stor tilfredshed med kurset. 
Det er vi selvfølgelig meget glade for. Tak fordi I er blevet så gode til at skrive forslag til 
kommende foredragsholdere på evalueringsskemaet. Det hænder også nogen af jer 
sender en mail til os i løbet af året, hvis I har hørt et godt foredrag. Tak for det! 
 
Vi kan godt få lidt præstationsangst når næste kursus skal planlægges, for hvad skal vi nu 
finde på! 
 
I år har vi kun holdt 2 bestyrelsesmøder. Vi var to dage ved ”Koldings riviera” hos Pia, og 
så i dag her på Hotel Svendborg. 
 
Ja, vi var meget effektive i marts måned. Da vi skiltes havde vi næsten alt på plads, der 
var lige et par kontrakter der ikke var helt på plads, men det kom de i de efterfølgende 
dage. 
 
Efter alt at dømme tyder det på, at vi måske har ramt rigtigt igen med foredragsholderne, 
da I jo er mødt så talstærkt op. 
 
Vi håber i hvert fald I er klar til nogle forhåbentlig inspirerende dage! 
 
Kursusafgiften kan vi stadig holde på det samme beløb som de foregående år, på grund af 
at vi igen har fået bevilget et kursustilskud til hjælp til foredragsholdere på 24.000 kr. fra 
Danmarks Privatskoleforening. Tak for det! 
 
Sidste år blev vi fotograferet til en ny fotofolder. Da den langt om længe blev færdig, 
manglede der desværre stadig mange billeder. Men nu er den trykt, så er det sådan den er 
denne gang! 
 
Så vil jeg gerne præsentere bestyrelsen for jer: 
Kasserer: Lone Bryld fra Haderslev Realskole. 
Sekretær: Pia Stensgaard fra Sct. Michaels Skole, Kolding. 
Best.medl.: Susanne Ravn fra Ida Holst Skole, Svendborg. 
Best.medl.: Lisbeth Wiener fra Lyngby Private Skole. 
Formand: Lene Schønfeld fra N. Zahles Seminarieskole, København. 



Om lidt skal der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Alle er velkomne til at 
stille op, selvom der står villig til genvalg.  
 
Bestyrelsen lægger meget vægt på at flest mulige er medlem af foreningen. Vi er i 
øjeblikket 140 medlemmer. Vi håber, I vil gøre lidt reklame for foreningen. Hvis I undrer jer 
over nogle skoler der ikke deltager i vores årlige kursus, synes jeg I skal ringe og spørge, 
om ikke de har lyst til at møde op næste år.  
 
Foreningens computer bliver sat op, så nye kan skrive sig på vores mailingliste, og vi 
andre kan rette i de eksisterende oplysninger, hvis der er sket ændringer. 
 
Jeg deltog igen i år i Danmarks Privatskoleforenings årsmøde på Nyborg Strand den 24. – 
25. oktober, hvor bl.a. undervisningsminister Christine Antorini talte og svarede på 
spørgsmål. Økonomi er jo stadig det helt store spørgsmål, og så selvfølgelig den nye 
skolereform. 
 
Der skal lyde en stor tak til hele DP’s Sekretariat for deres store opbakning og 
hjælpsomhed, og fordi de altid gerne vil møde op til vores årlige kursus.  
 
I år får vi besøg af Ebbe Forsberg og Nicolas No Laursen. Det er sidste gang vi får besøg 
af Ebbe Forsberg, som har valgt at gå på pension med årets udgang. Der skal lyde en stor 
tak til Ebbe Forsberg for hans store opbakning til vores forening. Vi håber, at det gode 
samarbejde fortsætter med hans afløser Søren Lodahl. 
 
I 2015 afholder vi kursus fra 18. – 20. november og det bliver igen her på Hotel 
Svendborg. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen. Vi har altid nogle hyggelige, 
fornøjelige og arbejdsomme møder. Tusind tak, fordi I er så dejlige at samarbejde med! 
 
Hermed vil jeg overgive min beretning til forsamlingen. 
 
Beretningen blev modtaget med klapsalver fra forsamlingen. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
Lone Bryld præsenterede det omdelte regnskab. Der var ikke budgetteret med porto, så 
der er en lille portoudgift. 
 
Der var mulighed for at stille spørgsmål. Ingen ønskede ordet, og regnskabet er hermed 
godkendt. 
 
4. Forslag 
Der var ikke indkommet forslag til årets generalforsamling.  
 
5. Fastsættelse af kontingent. 
Forbliver uændret. 450,- kr. årligt. 
  



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
A. Genvalg til Lene Schønfeld og Lisbeth Wiener. 
B. Suppleanter: genvalg til Vibeke Kilde. Helle Nøddelund ønskede ikke genvalg. Susanne 
Hald stillede op og blev valgt. 
 
Revisor er Jane Rødgaard er valgt for to år. Suppleant skal vælges. Inge Jensen stillede 
op og blev genvalgt. 
 
7. Eventuelt. 
Vi har fået mail med forslag om at have dataudbydere med på kurset til præsentation i 
pauserne. Det har været drøftet i bestyrelsen, og vi mener ikke, at der er tid nok til at få et 
ordentligt udbytte af en snak med udbyderen. Brug i stedet vores mailliste og kontakt 
nogen med samme system, evt. kan man aftale et besøg hos hinanden. 
 
Maibritt Funch tænker det vil være bedre, at få it udbydere her til kurset. Det kan være 
godt at tale med flere forskellige udbydere. Vibeke Kilde foreslår, at det kunne  
skemalægges, så det kommer ind som en del af programmet. Bestyrelsen drøfter 
forslagene på næste bestyrelsesmøde. 
  
Spørgsmål om pension - gives videre til DP til i morgen. 
 
FGS – Frie Grundskolers Sekretærforening -  vi tænker, om vi kunne finde et mere 
dækkende og opdateret navn. Send gerne et forslag til bestyrelsen inden udgangen af 
februar. 
 
Maibritt Funch stiller spørgsmålet, om der er der nogen, som kun får taget kun 
klassebilleder på skolerne? Hvad siger forældrene til det? Der kommer forslag om at prøve 
Frandsen Foto. Portrætfotos er et uundværligt værktøj for mange kontorer. De fleste 
ønsker ikke at undvære den mulighed. Men generelt opleves ikke problemer i forhold til at 
bruge tid på fotografering. Det skal selskabet helst selv stå for. 
 
Generalforsamlingen afsluttes. Dirigenten takker for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


