
Jeg vil gerne starte med, på egene og bestyrelsens vegne, at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til 

Svendborg. Det er 39. gang, vi afholder konference dog med undtagelse af konferencen i 2020 på grund af Covid-19, 

men det skal ikke afholde os fra at tælle den med, så vi kan holde et stort jubilæums arrangement næste år i november 

2023.    

  

Det er SÅ dejligt, at så mange af jer deltager, for vi ved jo godt, at der er meget travlt rundt om på skolerne i denne 

periode, men hvornår er der ikke det, efterhånden. Derfor er det bare endnu mere fantastisk, at I prioriterer og 

planlægger jer ud af det, så I kan komme og bidrage til vores årlige konference og igen i år, ser vi en del 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 år deltager 120 administrative medarbejdere og vi har, igen i år, fornøjelsen af to mænd, som har lyst til at deltage 

sammen med alle os kvinder. Vi ved jo, at der sidder en del mænd i administrationen på skolerne rundt omkring. Vi i 

bestyrelsen må se, om vi kan gøre noget mere for at fange deres interesse for at deltage sammen med os andre.  

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. Det er også derfor, at vi igen i år, opfordrer jer til at mødes efter middagen i 

netværksgrupper delt ind i regioner, så I kan bruge nogle timer til god sparring. 

   

Bestyrelsen mødtes i marts, som vi plejer at gøre, hvor vi holdt et to-dagsbestyrelsesmøde her i Svendborg for at 

planlægge denne her konference. Vi måtte desværre undvære Zenia men til trods, fik vi lavet et rigtig fint program og 

fik lavet aftaler med foredragsholdere og underholdning. Dog skal det ikke være helt let. Pludselig kunne det ikke lade 

sig gøre med nogle af de mennesker, vi havde lavet aftaler med alligevel og så må vi reagere hurtigt og komme på andre 

ideer men bestyrelsen består simpelthen af super effektive kvinder, så det hele lykkedes uden de helt store 

vanskeligheder.  

 

 

 

Den 26. august mødtes vi igen for at finjustere og lægge sidste hånd på programmet, denne gang inde hos DP i Ny 

Kongensgade i deres nye lokaler. De er simpelthen så gæstfrie og lægger fint lokale til samt forplejning og så får vi 

aftalt, hvad DP’s oplæg skal handle om til den kommende konference.  

 

Man bliver, som formand for FGA, inviteret med til DP’s Årsmøde men denne gang kunne jeg, desværre, heller 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. Og det er så der, jeg kommer ind i billedet. 

 

Jeg vil ikke, som jeg plejer, nævne de mest centrale pointer fra foreningens formand, Karstens Suhrs beretning. Karsten 

Suhr plejer selv at komme her og 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. Karsten har desværre ikke mulighed for at komme i morgen men I kan gå ind på DP’s hjemmeside og 

læse beretningen, som ligger på forsiden. Vi glæder os til gengæld meget til at få besøg af Søren Lodahl, DP’s 

sekretariatschef, konsulent Thomas Sørensen og konsulent Rasmus Bondo Vester.  

 

De vil berøre følgende emner:  

-Folketingsvalg, politik og skolernes samfundsansvar 

-Den nye barselslov 

-Brug af billeder på intranet/internet 

-Lidt om de forskellige overenskomster (hvem forhandler hvad og lignende)  

-Pensionerede lærer og tjenestemandspensioner 



Evt. lidt om whistleblowerordninger, hvis tiden tillader det 

Vi tænker, at emnerne er I alles interesse om ikke andet, så kan man jo næsten altid bruge ny viden til et eller andet 

selvom det ikke lige rammer ens arbejdsområde.  

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke DP for et rigtig godt samarbejde. De har altid tid til at give gode råd og 

komme med fine input.  

Derudover vil jeg takke for deres tilbagevendende tilskud til vores konferences foredragsholdere. Vi har i år igen fået 

kr. 20.000,00 i tilskud fra DP, hvilket vi er meget taknemmelige for, da deres økonomiske bidrag jo er med til at holde 

vores kursusafgifter nede.    

 

Og nu vil jeg gerne præsentere mine kolleger fra bestyrelsen: 

Zenia Finderup Valsted, Sankt Paul Skole, som er kasserer  

Bestyrelsesmedlem og sekretær Tanya Holm, Rygaards International School, Hellerup 

Bestyrelsesmedlem Lene Kirkensgaard Thorsen, Vinderup Realskole  

Bestyrelsesmedlem Tina Rønberg Nielsen, Institut Sankt Joseph  

Og suppleant Randi Schnoor Brixgaard, Riberhus Privatskole  

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.  

Som I kan se, så er de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, alle villige til genvalg men I skal huske selvfølgelig, at 

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. Vi har det simpelthen så godt sammen, at Randi, som har været med i det forgange år, som suppleant, stiller op på 

ny til trods for, at hendes skoleleder har frabedt sig det. Og det har han gjort ved at sige, at hun ikke må få fri de to 

gange om året, hvor vi mødes i bestyrelsen. Men hvad har Randi så gjort? Jo, hun har givet sin skoleleder besked om, at 

hun vil betale for sin frihed med egne feriedage. Kæmpe respekt. Men tænk at det skal være nødvendigt.  

Her til slut vil jeg så blot ønske, at vi sammen får nogle rigtig gode, informative og hyggelige dage her i Svendborg, 

fuldstændig, som vi plejer 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 


