
 

 

Årsmøde i Ledersektionen 23. marts 2017 

 

Så blev det tid til årsmøde med Generalforsamling i Ledersektionen. Den 23. marts var vi ca. 

20 ledere i Herlev medborgerhus til en dag med en god blanding af politik og fag.  

 

Pernille Rosenkrantz-Theill indledte dagen med sit perspektiv på udfordringerne på det sociale 

område. Pernille havde flere gode pointer, men særligt to vil jeg fremhæve: 

 
Der mangler stemmer fra kompetente faglige ledere med viden og erfaring fra praksis (os) i 

debatten om rammer og vilkår på det pædagogiske område. Hun opfordrede os til at gå i rette 

med den fremherskende DJØF forståelse og fortolkning ved at bruge eksemplerne og beskrive 

konsekvenserne af de beslutninger, der bliver truffet. Hun anførte også, at vi i samlet flok vil 

være meget svære at undvære, og hun opfordrede os til at bruge den position.  

 
En anden god pointe, er blikket for de konsekvenser det har, at vi er takstfinansierede og 

lynhurtigt skal være i stand til at skrue op og ned for dele af vores tilbud. Man kan ikke levere 

ordentlig kvalitet i de rammer. Som eksempel på en helt håbløs konstruktion, fremhævede 

Pernille satspuljemidlerne, som nu bevilges for et år ad gangen. Uden nogen som helst reel 

chance for at vurdere effekten af indsatsen, man får for pengene.  

 
Herefter gik vi over til årsmødet som blev afviklet i henhold til vedtægterne.  

Der blev aflagt beretning fra året der er gået og givet bud på det fremtidige arbejde. 

Eksempler på det sidste er, at Kredsen nu genoptager Kommunerunderne og kommer på 

besøg. OK-18 er på dagsordenen og vi skal finde en mødeform eller aktiviteter, der kan være 

attraktive for alle jer travle ledere at deltage i.  

 

Vi fik afholdt valg til ledersektionen, og kan byde velkommen til 3 nye bestyrelsesmedlemmer: 

Helen Gregory fra Alexandra Kollegie, Hanne Steen fra CFD og Betina Funch Rasmussen fra 

Ishøj Kommune.  

De øvrige medlemmer er Helle Ingemann fra Gladsaxe, Lars Nielsen fra Region H,  

Carsten Nielsen fra Rødovre, Flemming Madelaire Klein fra Ishøj og undertegnede, Mie Karleby 

fra Region H. 

 

Efter frokost åbnede vi for værkstøjskassen for fremtidens ledere, med oplæg fra Susanne 

Hermann. Vi arbejdede med vores roller – både i familien og på jobbet.  

Det kunne være en måde at forstå (og måske forandre?) nogle af vores handlingsmønstre på.  

En god dag for de fremmødte. 

  
 
Mie Karleby 


