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Overskrift 
Samarbejdsaftaler mellem FDF og skolerne 
 
 
Baggrund 
På HBs møde i maj 2014 blev det besluttet, at der efter landsmødet skulle udarbejdes samarbejdsaftaler 

mellem FDF og de enkelte FDF-skoler. Ideen kom fra et forstandermøde (hvor forstandere, viceforstandere 

samt generalsekretæren deltager), hvor der var en snak om, hvordan FDF og skolerne bedre kunne bruge 

hinanden samt bruge det positivt, at vi har nogle meget forskellige skoler. Løsningen var at lave en 

samarbejdsaftale i stil med dem, der laves med landsdelsledelserne. Ikke fordi det endelige dokument i sig 

selv ville flytte en hel masse, men fordi vi ved udarbejdelsen af en samarbejdsaftale sikrer os, at vi får en 

samtale mellem forbundet og skolerne om, hvad vi skal fokusere på de kommende to år.  

Som baggrundsbilag lægges bilag fra fællesmødet mellem HB og skolerne i august 2014, hvori tankerne bag 

samarbejdsaftalerne også udfoldes. 
 
 
Indstilling 
Hovedbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning samt beslutte sig for, hvem der skal være med til 

samtalerne med de enkelte skoler 

 
 
 
Ideen 
Indholdet i samarbejdsaftalerne skal tage udgangspunkt i eksisterende samarbejde og kortlægge dette,  samt 

forholde sig til, hvad og hvordan de enkelte skoler kan være med til at føre FDFs ambition og udviklingsmål 

ud i livet i de kommende år. Derudover kan samarbejdsaftalen indeholde en kort historik omkring FDFs rolle i 

skolen samt hvordan FDF er formelt repræsenteret i repræsentantskab og bestyrelse, således at vi får samlet 

den viden.  

 

Samarbejdsaftalen løber fra foråret 2015 – foråret 2017 

 

Hovedbestyrelsen bedes forholde sig til, hvem der skal være med til at udarbejde samarbejdsaftalerne. Er det 

noget som kun de ansatte (generalsekretær og forstandere) skal udarbejde, eller ønskes det at HB-medlemmer 

er med i dialogen og udarbejdelsen af aftalen. En tredje mulighed er også at involvere de repræsentanter, som 

FDF har i skolernes bestyrelser i arbejdet.  

 

Et kommende fællesudvalg vil alt efter deres kommissorium (behandles andet sted i dagsordenen) været et 

oplagt sted at forankre opfølgningen på samarbejdsaftalerne, ligesom også forstandermødet vil arbejde med 

dette 

 

 
 
Tidsplan 
Samarbejdsaftalerne med de enkelte skoler vil blive lavet hen over foråret og sommeren. Første snak tages i 

forbindelse med HB-mødet i marts. 

 
 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                          HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 

x Orienteringsbilag (O)  x     

 Debat- og temabilag (D)       

 Beslutningsbilag (B)       

Bilagsnummer: 2.3 Ansvarlig: MS 
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Kommunikation 
Det kommunikeres ud når vi er i gang med at lave aftalerne således at det fortælles, at vi styrker samarbejdet 

og forbindelserne mellem FDF og skolerne 

 
 
Økonomi 
Ingen 

 
 
 
Bilag 
Baggrundsbilag om FDF og skolerne fra august 2014 (kan også læses som baggrundsviden til, hvilke mødefora 

m.m. der er mellem forbundet og skolerne) 


