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Landsbestyrelsesmøde den 14. november 2014 

Referat 

Tilstede: Simone, Dina, Henriette, Per, Mads, Ricka, Sanne, Christoffer, Rulla, Mathias, Mikkel Z, 

Mette H, Sarina 

Afbud: Timmo, Ronni, Benedikte og Jon.  

 

1. Det nødvendige 

 Valg af mødeleder og referent 

o Mette blev valgt mødeleder 

o Mads Hintze referent.  

 Prioritering af de vigtigste punkter på dagsordenen 

o Punkt 6 rykkes ind under ”Siden sidst”. Rækkefølgen: Årsmøde, ABL-strategi, MVU-

netværket, ABL-oplæg og visioner, Praktikhåndbog, Netværk for UU-medlemmer 

 

2. Siden sidst 

 Nyt fra formandskabet 

o Der mangler en dimittend-formand, men der ledes. Behovet for organisering af de 

færdiguddannedes undersøges i formandsskabet. 

o Der er afholdt TR-møde i Odense med oplæg af Simone, Ricka og Benedikte. Det gik 

godt. Cirka 50 deltog.  

o TR-møde i afholdt i Køge med oplæg af Christopher, Rulla og Mikkel Z. Cirka 80 TR 

deltog.  

o I samarbejde med VIA udbydes et praktiksted i Lemvig Kommune med løn og 

rejsegodtgørelse.  

o Benedikte har været i dialog med næstformanden for HK-stat, Peter Reben, og de 

planlægger et TR-møde.   

o Benedikte er blevet inviteret til konferencer, en i VIA med fokus på professionsidentitet 

og en i KL om digitalisering.  

o Benedikte har været inviteret med til et udvidet forhandlingsmøde om 

overenskomstforhandlingerne. 

o Hjemmesiden har været diskuteret, især funktionaliteten og kendskabet til den. Der 

udbedes inputs. Hertil tilbyder Sanne, Mads og Per sig. Deadline til næste møde.   

 

 Nyt fra sekretariatet 

o Det har været op af bakke mht. dimittendmøder/outromøder, men der har været holdt 

møder i Aarhus, København og Odense.  

o Intro-møder er næsten afholdt i hele landet, det sidste holdes i Odense 2. december for 

IT-holdet 

o Mette er blevet en del af en arbejdsgruppe med LO/FTFs udlandssekretariat og VIA som 

vil tilbyde praktik i Tanzania.   
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 Øvrigt nyt 

o Karrieredag:  

 Aarhus er planlagt: Fire oplægsholdere fra praktik, arbejde og aftager og 

efterfølgende workshop om stresshåndtering og motivation.  

 Viborg har planlagt mandag 1. december, lidt uformelt med æbleskiver og 

julehygge. Der er inviteret praktikvejleder fra kommunen, en i arbejde og der 

efterspørges en aftager. 

 Næstved har ikke besluttet dato endnu, måske i februar, men der er dialog med 

studieadministration. Formanden for uddannelsesudvalget er kontaktet.  

 Aalborg planlægger fortsat, Anders Bjørk overvejes kombineret med en 

karrieredag. Der foreslås Frederikshavns kommunaldirektør som aftager. 

Tidligst et forårsarrangement.  

 Esbjerg planlægger en kombo-messe i februar, praktik ud og nogle i jobs og 

arbejdsgiver i foråret.  

 Odense og København har endnu ikke planlagt en dag. Odense tager det med til 

DSR. København bruger kræfter på at få organiseret studieråd og 

uddannelsesudvalg, så et arrangement ligger tidligst i foråret 

 

3. Årsmøde 

Det er vedtaget at årsmødet afholdes København. 

Der undersøges mulighed for fællesbusser fra Aalborg via Viborg, Aarhus og Odense til 

København.  

Det er vedtaget at datoerne for årsmødet er 17.-18. april 2015.  

Der blev givet inputs angående programmet og mobilisering. Mikkel Z og Mette arbejder videre. 

Efter mødet går vi ud på vores uddannelser og: 

Informerer vores uddannelsesledere om at sætte det på skemaet og få sagt at vi har sat datoen af. 

Skriv på jeres Facebook-gruppe, bed om to minutter til jeres undervisning 

4. Ny ABL-strategi 

HK Kommunal satser nu mere end tidligere på administrationsbacheloruddannelsen. Det betyder 

flere ressourcer, og muligheder for nye aktiviteter. Mikkel Z fremlægger en udkast til 

aktivitetsplan. 

Diskussion af aktivitetsplanen: 

Nogle steder kunne studieteknik også lægges i oktober, alt efter programmet.  

- Næstved: Excelkursus kunne godt lægges på 2. modul. På modul 12 ville 

den gode opgave være godt til et oplæg.  

- Metropol: Der laves allerede Excel-kursus på grundbasis via studierådet. 

Her skal der prioriteres noget andet. Praktikinspiration kunne lægge før, 

da der foreligger praktikpladser på modul 10. Der skulle i stedet lægges 

på modul 8 eller 9. 
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- Odense: Excel kan lægges tættere på praktikken, da der ikke bliver brugt 

Excel i undervisningen, men i praktikken. Praktikinspirationen ligger lidt 

for sent.  

- Aarhus: Kunne være fedt med tilbud med specialisering indenfor f.eks. HR 

og beskæftigelsessystem på valgmodulerne. 

- Viborg: Modul 1 og lidt på modul 4 er Viborg på virksomhedsbesøg. 

Studieteknik kunne man godt tage på modul 1, og gæsteundervisningen 

på modul 2. Excelkursus skal lægge på modul 4. Virksomhedsbesøg kan 

overlappe med caseøvelser på modul 6. 

 

Styrkelse af DSR 

Det er vigtigt at styrke DSR, så der kommer mere lokal aktivitet på skolerne. Der vil være mulighed 

for at ABL/HK kommer ud og holde DSR-seminar.  

Diskussion: 

- Super fedt! Det kan tilpasses det enkelte DSR alt efter udfordringerne, om 

det er mødeledelse, mobilisering eller generel organisering.  

- Aalborg har intet DSR. Det vil de gerne have hjælp med at stable et på 

benene. Hvordan med første skridt? 

- Kunne være fedt med en DSR-håndbog. Basisråd til organisering af et DSR, 

hvordan man får medstuderende med osv. 

- Odense: Gerne seminar om kommunikation og mobilisering.  

- Metropol: Fokus på flere aktive. Lederskabsseminar kunne være relevant.  

- Viborg: Beder om at få besøg snarest  

 

Forslag: DSR får støtte af ABL/HK, jo flere medlemmer skolen har. Der er opbakning og der 

arbejdes videre med en model.  

5. ABL/HK i MVU-netværket 

Mie fra SDS vil meget gerne møde med Benedikte angående yderligere diskussioner om eventuel 

optagelse af ABL i MVU-netværket. Benedikte vil gerne uddelegere. Mads og Per påtager sig 

opgaven at indgå dialog med MVU.  

6. ABL-oplæg og -visioner 

Oplæg om vores forening er en ofte tilbagevendende begivenhed og en vigtig opgave for os som 

bestyrelsesmedlemmer. Vi er mange studerendes og andres første møde med landsforeningen – 

både ved introoplæg, TR-oplæg, Folkemødet til sommer og andre begivenheder. Derfor er det 

rigtig vigtigt, at vi alle bliver helt klare på, hvad der egentlig er det essentielle, når vi skal fortælle 

andre om ABL/HK, så budskabet går klart igennem.  

Derfor er det også vigtigt, at vi løbende tager en snak om de værdier vores forening og arbejdet i 

bestyrelsen bygger på. 

Forslag: Der udarbejdes et visionspapir til årsmødet om ABL/HK som forening. Det er vedtaget.  
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Der er også opbakning til oplægstræning. Det handler om hvad vores visioner er og hvordan vi får 

budskabet ud.  

Processen herfra: På næste møde afsættes her tid til at gå i dybden med vores visioner for ABL som 

forening.  

7. Praktikhåndbog 

På baggrund af sidste bestyrelsesmøde fremlægger Mette et udkast til hvordan en 

indholdsfortegnelse i en ABL/HK praktikhåndbog kunne se ud. Vi drøfter på den baggrund, om det 

er de rigtige fokuspunkter. 

Udskydes til næste møde. 

8. Netværk for medlemmer af uddannelsesudvalgene 

Sanne og Mads er gået sammen om at lave et netværk for medlemmer i uddannelsesudvalgene. 

Der bliver holdt første møde 19/11, og stort set alle kan deltage. Netværket får besøg af Mads 

Samsing, næstformand for HK-Kommunal.  

9. STAR 

Benedikte har været til møde i STAR, som er De Studerendes Akkrediteringsråd. Benedikte vil gøre 

os klogere på hvad STAR er, og hvorfor det er et vigtigt forum for ABL/HK at være repræsenteret i.  

Bestyrelsen har besluttet at Benedikte fortsætter i STAR, og sørger for grundig overlevering.  

10. Eventuelt 

- Der er sat fokus på feedback fra undervisere på Metropol.  

 

Næste møde: 30. januar.  
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