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Referat 

10.00  1. Godkendelse af dagsorden 

                      Mikkel er ordstyrer.  

        Beslutning: Dagsorden er godkendt.  

        Ændringer: Ingen ændringer 

 2. Kort drøftelse af mødets form og ledelse 

Nye vedtægtsændring, hver skole kan få en repræsentant.  

Konklusion: Alle er velkommen til at deltage, suppleanter kan ikke stemme.   

(Vedtaget) Suppleanter har taleret og høreret, men ikke stemmeret hvis 

repræsentanten er tilstede. 

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling 

Der er mange nye ansigter i bestyrelsen, og det er vigtigt, at vi lærer hinanden at 

kende og bruger hinanden bedst muligt. Derfor starter vi med nogle fælles øvelser 

og tager en snak om vores styrker og svagheder. Vi afstemmer også vores 

forventninger til hinanden. 

Hvem er hvem leg. 

Kommentar/Værdier: Balance i bestyrelsen, god kommunikation, tillidsfuld 

bestyrelse, at kunne være ærlige uden negative kommentarer fra andre i bestyrelsen, 

at kunne sige fra, at være god til at lytte, at være realistisk,  

Forslag: (en digital kalender), en facebook begivenhed, opdatering til bestyrelsen 

inde på facebook, Mikkel kontaktes via mail, virker Mikkels nummer overhovedet? 

(HK nummer), Skype møder,  

 

Konklusion: Brug af facebook, kontakter hinanden internt på facebook, en digital 

kalender via facebook synkronisering til ens telefon. Hvem laver kalenderen? 

 

4. Årets program  

Vi tager en fælles snak om, hvad vi skal lave i løbet af året. Hvad brænder folk for? 

Og hvad rører sig ude på skolerne.  

Til planlægningen af årets program har vi inspiration fra årsmødet. 

Til inspiration er produkterne af to workshops, vi afholdt på årsmødet: ’Styrk 

uddannelsen og de studerende’ (bilag 1) og ’Hvad er de største udfordringer på din 

skole?’ (bilag 2, eftersendes). 

Derudover står bestyrelsen til ansvar for den arbejdsplan, som blev vedtaget på 

årsmødet (bilag 3), hvilket vi også skal have i baghovedet. 
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Benedikte fortalte hvordan bestyrelsen havde arbejdet med kampagne sidste år og 

konkluderede, at arrangementer på skolerne skal laves sammen med de lokale 

studerende for at det kan blive en succes. 

Hvad skal vi prioritere i år? Vi delte os i tre grupper og arbejdede med forslag 

ud fra de tre bilag.  

 

Hvad kan ABL arbejde med? 

Gruppe 3  

- Tage nogle debatmøder kommunalt eller regionalt – åbne for alle – dem der 

interesseret.  

- Inddragelse af de studerende – ABL kan støtte DSR (lokalt studenterråd)  

 Etablere møder med ledelsen.  

- Dialog med ledergruppen 

- Tage fat i arbejdsgivere, ABL kan deltage til åbne arrangementer  

- Professionsidentitet: alumni oplæg 

- Opdater det digitale vindue  

Forslag:  

- Skabe et forum, for at hjælpe DSR lokalt.  

- Danne skabeloner  

- Få fat i tutorerne- tutorplanen  

- Lederskabsseminar  

 

Gruppe 1 

Støtte DSR 

- Et åbent forum  

- Klassens time/ komme med inputs  

- Studieforening  

- Intro oplæg: brug energi og tid på  

 

For Bestyrelsen: 

- Holde noget socialt  

 

Professionsidentitet:  

- Fokus på noget andet, ved en masse om det offentlige  

- Mangel på definition af uddannelsen  

- Sammenhæng på modulerne/semestre  

- Et lærernetværk  
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- Praktik katalog – både privat og kommunalt info  

- Arbejdsplads katalog  

- Rene retningslinjer  

 

Gruppe 2 

Praktikplads problem:  

- Praktisk studier, for mulige praktikpladser. Bør opfordres til de andre 

studiesteder  

- Kontakt med lederen  

Frafald på studierne: 

- Et stort frafald.  

- Gøre uddannelsen mere klart, og undervisnings kvaliteten forbedres.  

Fordragsholder lister:  

- Fælles foredragslister  

- Netværksliste mellem studiestederne  

- Alumni-netværket bør inddrages – kan fortælle om deres baggrund, hvad 

de laver.  

Løsninger:  

- Inddrage alumni eller gamle studerende til gymnasier/førsteårs studerende 

på Uni.  

- Netværk: Linkedin 

- Kommunikere internt mellem ABL, DSR samt alumni-netværket.  

- MANGEL PÅ PRAKTISK INFO  

 

 

Flere kommentar:  

- PROFESSIONSIDENTET! – HVEM ER VI  

- Skabe en ensartethed på landsplan, ingen forskel i kvaliteten.  

- DSR – støtte  

- Styrke bestyrelsen 

- Kvalitet  

- Åbne døre: praktik jobs   

- Fokus på identitet og kvalitet  

- Uddelegering af projekter/opgaver.  

- (frafald) 

- Lokalt arbejde – studiemiljø kan arbejdes på med DSR med støtte fra ABL.  
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Overordnet set er der fire kategorier af aktiviteter, i parenteres noteres, hvem der er interesseret i 

de forskellige kategorier: 

DSR (lizette, christoffer, Jon, Sanne, ricka, rulla, mathias, timo, ronni) 

Identitet (Christoffer, Ole, Bendikte, Jon) 

Styrke betstyrelsen (Lizette, Sanne, ricka, mathias) 

Kvalitet: (Mathias, ronni) 

 

Konklusion: 

Vi nedsætter foreløbigt tre arbejdsgrupper. Men der er mulighed for at ændre form, når vi ser, 

hvordan lederskabsseminaret udvikler sig, hvor vi skal arbejde videre med tingene og prioritere. 

 

3 arbejdsgrupper: Identitetsgruppe, styrke og støtte DSR og Styrke bestyrelsen gruppe (kvalitet).  

 

Opdatering af HKs hjemmeside. (billeder mv.) 

  

5. Studiestart 

Til september er der studiestart, og vi skal vi rundt på alle skoler og præsentere 

ABL/HK, vores værdier og vores arbejde. I den forbindelse skal der laves nye oplæg 

og materialer til de nye studerende. 

Formålet med studiestartsoplæggene er at få flere medlemmer og flere aktive. Vi 

tager en snak om, hvordan vi gør det bedst muligt, og hvem der vil være med til at 

holde oplæggene.  

Konklusion: en fra formandskab plus en lokalrepræsentant + Mikkel tager til 

introoplæg. Det er godt at melde sig som tutor på skolen eller have god kontakt til 

dem. Vi skal huske fokus på fjernstudiet.  

Første opgave: Ny materiale (pjecen). Mikkel skriver et udkast, hvem kommenterer og 

redigerer? 

Bestyrelsens lokale repræsentanter, dvs. Jon/Mathias, Mads/Ronni, Camilla, Timmo, 

Lizette og Rulla finder datoer for studiestarts intromøder. Hest i undervisningstiden. 

Datoerne skal koordineres med Mikkel. 

Anden opgave: Vi mødes 5. august til et heldagsmøde, hvor vi laver det fedeste 

introoplæg og træner fremførelse.  

6. Alumni-netværk 
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Vi har tidligere gjort forsøg på at starte et alumni-netværk op. Netværket er gået lidt i 

sig selv, men vi skal have en drøftelse af, hvordan vi får en god kontakt mellem de 

studerende og de færdiguddannede, og om vi skal gøre noget for at starte 

karriereaktiviteter for alumnier.  

Vi fokuserer i første omgang på: 

- Linkedin netværk 

- Praktikkatal 

- Jobkatalog 

- finde en lokal ambassadør 

Ole er ansvarlig. 

Vi skal Inddrage alumni-netværk på skolerne. 

Mikkel fortalte om et nyt fagetik projekt, hvor HK skal bruge en færdiguddannet 

administrationsbachelor. Majbritt fra VIA UC og Kristian hammer Metropol blev nævnt 

som mulige bud. Mikkel tager kontakt.  

.  

7. Budget 2014 

Vi har følgende budget til rådighed for vores aktiviteter. Mikkel er som 

ungdomskonsulent økonomisk ansvarlig, men bestyrelsen har indflydelse på, 

hvordan vi skal bruge vores midler bedst muligt. 

 

Kommentar: Regnskabet fra sidste år hvordan ser de ud? Hvad kostede årsmødet.  

Hvilke møder skal formandsskabet skal have? Hvilke andre møder er der?  

Mikkel fortalte at vi kan få udtræk fra to konti: mødeudgifter og andre interne 

udgifter og medlemsaktiviteter. De andre underdele af budgettet er til vores egen 

brug. 

Overordnet er målet at bruge færrest muligt på interne møder og mest muligt på 

medlemsaktiviteter. 

 

Bestyrelsesmøder 19.000 

Formandsskabsmøder  10.000 

Årsmøde, inkl. Alumnikonference 115.000 

Fagdage 15.000 

Introoplæg  7.000 

Træning/seminar inkl ét bestyrelsesmøde 30.000 

Kampagne/Aktiviteter   20.000 

Materialer 15.000 

Alumni-netværk 19.000 

I alt  250.000 
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8. Mødekalender for året 

Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder mellem vores årsmøder i slutningen af 

marts. Vi skal fastsætte datoer for møderne. 

Mellem bestyrelsesmøder afholdes aktivitets- og planlægningsmøder efter behov. 

Årsmøder ligger sidste weekend i marts.  

Forslag:  

Bestyrelsesmøder:  

Første møde: tirsdag, 16 september, Anden møde: fredag 14 november, tredje møde: 

fredag 30 januar (med forbehold).  

Aktivitetsmøder og formandskabsmøder ligger i mellem møderne.  

   

 9. Eventuelt 

 

15.30 Bestyrelsesmødet er slut (pause inden lederskabsseminar kl. 16) 
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