
Beretning pædagogiske afdelingsledere januar 2022. 
 

Vi som bestyrelse vil byde jer velkommen til generalforsamlingen i foreningen for pædagogiske 
afdelingsledere. Dejligt at vi igen kan mødes under næsten ”normale” forhold i disse rammer på Hornstrup. 
 
Vi er glade for, at vi har fået besøg af Karsten Suhr er desværre blevet rat af Corona og er her derfor ikke, 
Nicolas No Richter og Heidi Andersen - velkommen også til jer. 
 
Vi tænker, at I alle har kunne nyde sommeren uden at skulle tænke for meget på Corona, som desværre nu 
viser sit ansigt igen og specielt på vores område, da vi har med børn at gøre. Dette betyder også, at vores 
medarbejdere måske rammes mere, end de gjorde sidste vinter. Men lad os gå til opgaven med oprejst 
pande, for det skal vi nok klare. 
 
Vi som forening har været samlet 1 gang, og det var i forbindelse med kurset i september, hvor vi have Bo 
Vestergaard til at indføre os i ”Fair proces”. Han talte om proces, holdninger og adfærd og vi fik også 
arbejdet med at sætte ramme og retning. I bestyrelsen synes vi, at vi igen blev beriget med en måde at 
anskue ledelse på, velvidede at vi alle plukker og piller til og fra af det, vi kan bruge og som passer til lige 
netop vores organisation.  
 

Lige nu er der 65 medlemmer af vores forening, heraf er der 16 nye skoler, der har tilmeldt sig vores 
forening og det syntes vi faktisk er ret godt. Vi må nok erkende, at vi ikke kan opnå, at alle vil/ eller har 
mulighed for at være med, men lad altid, når det er muligt, budskabet flyde om at vi findes.  
I bestyrelsen er der netop blevet arbejdet med at få så mange skoler som muligt til at være medlem, hvilket 
er gjort ved, at der er sendt mail ud til alle de skoler, der er medlem af DP. 
I bestyrelsen arbejdes der stadig med, at der i de forskellige netværk også spredes budskabet, og vi ved, at 
jer som er med i denne forening, gør det samme, så mange tak for det. 
 

Vores vision er stadig, at vi skal være en forening, der til stadighed vil finde frem til foredragsholdere, der er 
i første række og er opdateret med den nyeste viden inden for ledelse. Det skal stadig være interessant, 
konstruktivt og udbytterigt at deltage i vores planlagte kurser.  Vi har fokus på det pædagogiske 
ledelsesområde. 
Vi har også arbejdet med at få beskrevet os selv som forening, som nu ligger på DP hjemmeside, den lyder 
som følger: Foreningens formål er at skabe mulighed for, at medlemmer kan udvikle ledelse kompetencer 
inden for den enkeltes arbejdsområde, gennem netværk, møder, kurser og andre aktiviteter. 
 
Vi har haft 3 online møder samt et møde i København på DP, hvor vi fik mulighed for at få vendt stort og 
småt med Karsten, Nicolas og Heidi. Det var vi meget glade for. 
Vi har lavet en aftale med DP om, at vi som bestyrelse er forsikret som en underafdeling af DP. Mod et 
beløb på ca. 4.500,00 kr. årligt er vi forsikret mod, at bestyrelsen ikke personligt hæfter for foreningens 
økonomi, så nu kan I trygt melde jer til bestyrelsen. 
 
Tak til:  

- Sekretariatet for altid at bistå os i diverse spørgsmål og give os husly. Bestyrelsen var meget glade 
for at komme på besøg den 6. december - vi var glade for, at I havde tid til at mødes med os. 

 
- Hornstrup skal også have tak for, at vi får lov til at skubbe på tidsfrister og antal.  

 
- Og så selvfølgelig tak til alle jer, der gør det muligt, at foreningen er her. Husk at I altid er velkomne 

til at kontakte os og komme med input til kurser og foredrag. 
 

- Tusind tak til alle i bestyrelsen. I har virkelig ydet en fantastisk indsats, og det er fornøjelse at 
samarbejde med jer. 
 



- Sidst men ikke mindst en tak til Britt, som trådte ind i bestyrelsen, da Anne-Dorthe fik nyt job. 
Mange tak for din indsats. Vi vil komme til at savne dig, men har fuld forståelse for, at du nu ønsker 
at udtræde af bestyrelsen.  
 

Beretning aflagt af bestyrelsesformand  

Charlotte Borup 
 


