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Hovedstyrelsens roller og opgaver 

5.1.7  
Er vi gearet til fremtiden? 

 
Dokumentet ’Hovedstyrelsens roller og opgaver’ supplerer forretningsordenens mere formelle 
beskrivelse af rammerne for hovedstyrelsens arbejde med en beskrivelse af forventningerne til – 
og gensidigt mellem – medlemmer af hovedstyrelsen.  
 
Jf. vedtægterne har hovedstyrelsen ansvaret for foreningens daglige ledelse og 
er foreningens højeste myndighed mellem kongresserne.  
 
Hovedstyrelsen er forpligtet af foreningens vedtægter og kongressens beslut-
ninger, men har i øvrigt den fulde myndighed til at optræde på foreningens 
vegne. 
 
Medlemmer af hovedstyrelsen er frikøbt tre dage om ugen. Frikøbet er sat ud 
fra en vurdering af omfanget af de samlede opgaver, der knytter sig til rollen 
som hovedstyrelsesmedlem.  
 
Nedenfor beskrives hovedstyrelsens rolle og opgaver. Derigennem skitseres 
forventningerne til hovedstyrelsen og hovedstyrelsesmedlemmernes interne 
forventninger til hinanden. Notatet er et supplement til de mere formelle be-
skrivelser af opgaver og ansvarsfordeling i hhv. vedtægter og forretningsorden.  
 

*** 
 
Som POLITISK LEDELSE udvikler hovedstyrelsen foreningens politik og reali-
serer kongressens beslutninger. Hovedstyrelsen står således forrest i at sætte 
mål, fastlægge strategier og igangsætte indsatser ift. politisk prioriterede områ-
der.  
 
For at kunne opfylde den rolle skal hovedstyrelsen have et indgående kendskab 
til foreningens centrale politikker, position ift. andre interessenter på skoleom-
rådet samt samfundspolitiske tendenser. Dette indebærer bl.a. kendskab til og 
handlekompetence i forhold til  

• foreningens principprogram samt professions- og folkeskoleideal 
• foreningens fagpolitiske positioner, bl.a. i forhold til løn og ansættelse 
• hovedstyrelsens målsætninger 
• aftaler, love, regler mv., som gælder for medlemmerne, samt beslut-

ningsprocesserne herfor, herunder forhandlingssystemet. 
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Endvidere skal hovedstyrelsesmedlemmerne have overblik over foreningens 
økonomi og arbejde politisk i forhold til foreningens budget, herunder sikre 
sammenhængen mellem politiske prioriterer og økonomi.  
 
Hovedstyrelsesmedlemmer skal derudover have en særlig viden om bestemte 
fagområder til brug for arbejdet i det faglige udvalg, de er tilknyttet. 
 

*** 
 
Som LANDSLEDELSE er hovedstyrelsen ledelse for hele foreningen og alle 
medlemsgrupper. Det kræver et aktuelt kendskab til forhold og vilkår i de for-
skellige landsdele og kredse samt vilkårene for foreningens medlemsgrupper.  
 
Som landsledelse har hovedstyrelsen – kollektivt og enkeltvis – et ansvar for at 
skabe mening, oversætte trufne beslutninger til alle dele i organisationen samt 
sikre en vis ensartethed i varetagelsen af medlemmernes interesser i kredsene – 
også de kredse, der ikke er i eget bagland. 
 
Det er samtidig hovedstyrelsen rolle som landsledelse at sikre rammerne for, at 
alle niveauer i foreningen – fra medlemmer til kredsstyrelser – kan involveres i 
foreningsarbejdet, herunder at alle niveauer kan blive hørt og inddraget i udvik-
lingen af foreningens politik 
 

*** 
 
PÅ HOVEDSTYRELSENS MØDER fastlægges foreningens politik og den 
overordnede retning udstikkes. Dette sker indenfor og i tråd med de rammer 
og beslutninger, der måtte være truffet på foreningens kongresser.  

Dagsordenen for hovedstyrelsens møder fastlægges af formanden. Hvert ho-
vedstyrelsesmedlem har imidlertid et medansvar for, at væsentlige emner dags-
ordenssættes på møderne. Ethvert hovedstyrelsesmedlem kan således bede om 
at få sat punkter på dagsordenen. Hovedstyrelsesmedlemmerne har også ansvar 
for at sikre, at evt. kritik af foreningens politik/ageren, der måtte være i baglan-
det, bringes frem på møderne.  

Til hovedstyrelsesmøderne medbringer hvert hovedstyrelsesmedlem et kend-
skab til sit baglands holdninger og ønsker. Beslutninger i hovedstyrelsen træffes 
imidlertid for hele landet. Hovedstyrelsesmedlemmer kan således være infor-
meret af eget bagland, men skal i drøftelser og beslutningsprocesser have fokus 
på alle kredse/medlemmer. 
 
Hvert enkelt hovedstyrelsesmedlem har et medansvar for, at møderne afvikles 
tidsmæssigt hensigtsmæssigt.  
 
En stor del af hovedstyrelsens arbejde ligger UDENFOR HOVEDSTYRELSENS 
MØDER. Hovedstyrelsen skal kunne motivere og inspirere alle led i organisati-
onen til at arbejde i samme retning og for fælles mål.   
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Som hovedstyrelsesmedlem er det legitimt åbent at tilkendegive sin egen hold-
ning og fremføre egne mindretalssynspunkter, der også kan blive ført til referat 
på møderne. Når en beslutning er truffet, skal hovedstyrelsesmedlemmerne 
imidlertid loyalt redegøre for beslutningerne, herunder de overvejelser og af-
vejninger, der ligger til grund. En vigtig del af hovedstyrelsens opgave er der-
med at være ambassadør og garant for de beslutninger, hovedstyrelsen træffer.  
 
Det indebærer også at udstikke mål og retning samt understøtte handling på 
alle niveauer i foreningen – for tillidsvalgte såvel som medlemmer. For at kun-
ne det, skal medlemmer af hovedstyrelsen være i løbende dialog med organisa-
tionens andre niveauer.  
 

*** 
 
Hovedstyrelsen repræsenterer også FORENINGEN EKSTERNT – f.eks. i råd, 
nævn, følgegrupper, udvalg og kommissioner, samt de fora det enkelte hoved-
styrelsesmedlem selv måtte indgå i.  
 
Hovedstyrelsesmedlemmerne skal arbejde strategisk for at opfylde foreningens 
mål. Dette indebærer bl.a. at opbygge egne netværk og relationer til foreningens 
interessenter bredt set. 
 
I kontakten med eksterne interessenter skal hovedstyrelsesmedlemmerne have 
for øje, at de repræsenterer foreningen og skal varetage foreningens interesser 
samt arbejde loyalt inden for foreningens politikker og værdisæt. På samme vis 
kan relevante input med fordel inddrages i drøftelser i hovedstyrelse og udvalg.  
 

*** 
 
Endelig har medlemmer af hovedstyrelsen også konkrete opgaver i fht. 
FORENINGENS UDDANNELSER. Hovedstyrelsesmedlemmer indgår i – og 
varetager konkrete opgaver på - foreningens TR-uddannelse, medlemskonfe-
rencer og seniorkurser. Derudover deltager forretningsudvalget på foreningens 
lederuddannelse for nye kredsformænd.  
 
Deltagelse i de enkelte uddannelser fordeles mellem hovedstyrelsesmedlem-
merne. Hovedstyrelsen har et kollektivt ansvar for, at opgaverne på uddannel-
serne dækkes.  
 
 
Tiltrådt på hovedstyrelsens uddannelsesseminar den 28. - 29. januar 2020. 
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