
 

 

 

Sikk’en fest vi havde denne gang….. 

 

…. jeres evalueringer alle rammer sprang, og der var jubel dagen lang. 

Hovedbestyrelsen er mega glade for, at vores program faldt i jeres smag. 

Hoptimisterne blev taget godt imod – og står nu forhåbentlig og smiler til jer på den 

fornemmeste plads om det er hjemme eller på kontoret       

Som lovet er der blandt evalueringsskemaerne med navn på blevet trukket lod om 

formandens og næstformandens værelser i 2020. Vinderne blev: 

- Lise-Lotte Madsen, Esbjerg Kommune 

- Pia H. Madsen, Holbæk Kommune 

…og I kan godt allerede nu begynde at ”advare” jeres skoleledere om, at I bare må 

afsted (igen) i 2020 – for som Mads Steffensen siger i P4 lørdag morgen…. DET 

BLIVER ET ALDELES FREMRAGENDE PROGRAM       

Jeg håber også rigtig mange af jer kommer til Regionsmøderne, som I kan læse mere 

om i nyhedsbrevet. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår – jeg glæder mig til at se jer i 

2020. 

Mange kærlige hilsner 

Gitte Boelt 
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Regionsmøder forår 2020 

Region Midtjylland 

Sæt allerede nu X i kalenderen... 

Regionsmødet afholdes torsdag den 23. april 2020 kl. 16.45, hvor vi mødes 

i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA.  Vi skal på en 2 timers lang tur "ind bag kulisserne" og 

møde fascinerende og eksotiske dyr. 

Turen krydres med spændende og lærerige fortællinger om dyrene og livet i 

GIVSKUD ZOO.  

Indbydelsen lægges på hjemmesiden i løbet af det nye år.  Deadline for 

tilmelding vil være den 29. februar 2020.  Så sørg for at være tilmeldt nyheder 

på www.l-fs.dk, så får du automatisk besked, når indbydelsen er klar på forsiden. 

Vi glæder os til at se jer til regionsmødet. 

Julehilsner HB medlemmer: Lotte Sødal 

Rosenlind, Lisbeth Vesterholm og Gunver 

Møllevang Jakobsen.  

Suppleanter: Krestine Augustinussen, Line 

Schmychker og Mette Eg Olesen 

 

Region Syddanmark: 

Region Syddanmark tager på regionstur torsdag den 23.04.20. – Mødetid: kl. 15.30. 

Vi skal besøge Sønderjysk Skolemuseum i Sommersted samt Elmegården, hvor vi 

skal spise og hygge os. 

Invitation kommer senere. 

Julehilsner HB medlemmer: Anita Vang Høeg, Judith Vølund, Birgitte Rosenkjær 

Hansen. 

Suppleant: Lise-Lotte Dahl 
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Region Nordjylland 

Vi holder i år regionsmøde tirsdag den 21/4. Vi skal være kreative sammen og 

mødes klokken 16.45 hos Art by Me i Aalborg. Her skal vi hver især male vores eget 

krus, mens snakken lystigt kan gå over bordene. Undervejs holder vi vores 

regionsmøde, hvor suppleanterne i år er på valg.  

Klokken 19.15 er der lækker buffet på en cafe – I kan godt glæde jer ☺  

Invitation kommer i det nye år. 

Julehilsner HB medlemmer: Lisbet Houmøller, Mariann Weinreich og Linda 

Nedergaard Jensen 

Suppleanter: Charlotte Albertsen og Lene Trangeled Christensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin6-fkqrXmAhUR0aYKHRF0A7oQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.db.dk%2Fartikel%2Fgl%25C3%25A6delig-jul-godt-nyt%25C3%25A5r&psig=AOvVaw2FfMOj4ernvXvyhH6bNp3w&ust=1576419449993764
https://www.l-fs.dk/


 

 

Region Sjælland og Hovedstaden 

Sjælland og Hovedstaden holder fælles regionsmøde i 2020 

 

 

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 15. april 2020 

Vi skal sammen på en guidet tur i Tivoli og glæder os allerede ☺ 

 

Glædelig jul og godt nytår    

 

fra region Sjælland og Hovedstaden 

 

HB medlemmer Sjælland: Ulla Berg, Annette Jørgensen og Kristine Strander 

Suppleanter Sjælland: Tina Teglers, Malene E. Halberg og Lone Børsting 

HB medlemmer Hovedstaden: Jette Pia Clausen, Malene Kjærsgaard Jensen og Nete 

Sundstrøm Lundhold. 

Suppleanter: Lene Middelboe Eigtved og Tina Billing 
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Medlemmer og nyt medlemssystem 

I skrivende stund er vi 746 medlemmer i Landsforeningen for skolesekretærer. Vi får 

stadig nye medlemmer, og det er dejligt.  

Pr. 1. januar 2020 overgår vi til et nyt medlemsregistreringssystem, som også kan 

håndtere tilmeldinger til regionsmøde og årsmøde. Det nye system kan opkræve via 

betalingsservice, EAN nr. og via kort (som mange har efterspurgt). 

I perioden frem til ibrugtagning af det nye system, er det ikke muligt at tilrette sin 

profil. Dette må det enkelte medlem selv opdatere i det nye system. 

Det nye system er meget brugervenligt og knapt så tungt administrativt for 

bestyrelsen at arbejde med. 

Vi glæder os til at tage det nye system i brug – og selvom alle nye system kræver 

tilvænning, håber vi, det sker uden alt for mange børnesygdomme. 

Når vi går I luften, vil du modtage endnu en nyhedsmail, hvor vi vil forklare, hvordan 

du tilgår det nye system. 

 

Evaluering af årsmødet 2019 

Da dønningerne efter alletiders sølvbryllupsfest havde lagt sig, begyndte vi i 

hovedbestyrelsen at vente spændt på jeres evalueringer. Mariann fra region 

Nordjylland er den, der laver et kæmpe analysearbejde og sammenskriver alle jeres 

kommentarer – og dem er der heldigvis mange af. Vi er utrolig taknemmelige og 

glade for, at I år efter år tager jer tiden til at give foredragsholdere, Nyborg Strand 

og årsmødet som helhed en bedømmelse og et ord med på vejen. Vi er afhængige af 

jeres tilbagemeldinger og bruger dem til at sætte kursen for næste årsmøde – så tak 

for det ☺  

Resultatet af evalueringerne er vedlagt nyhedsbrevet som bilag. 
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Vi har også fået rigtig mange kommentarer, og dem sætter vi ligeså stor pris på som 

evalueringerne. Jeg vil knytte en bemærkning til nogle af dem. 

Musik kontra lotteri: Det er der mange meninger om ☺ En lille pose støj var super 

gode, og de var med til at skabe en fantastisk stemning til sølvbryllupsfesten. Nogle 

savner lotteriet – andre vil bare gerne have musikalsk underholdning hvert år og 

intet lotteri. I bestyrelsen tager vi en beslutning fra år til år, og I vil nok komme til at 

opleve begge dele lidt på skift. 

Stuk: Kan vi ikke undvære – de er kommet for at blive. Og ja – Dorthe ”er bare ikke 

en festabe”, som en af jer så rigtigt skriver. Men det er nu engang Dorthe, der står 

for lige præcis vores område, og så længe det er sådan – så er det hende, I møder 

fra Stuk. Og hun kommer hvert år med vigtig info til alle, der arbejder med prøverne. 

Nyborg Strand/værelserne: Selv om vi i år havde forhåndsreserveret en del flere 

værelser end sidste år, var vi igen så mange, at nogle af de mindre charmerende 

værelser på Nyborg Strand måtte tages i brug. Når vi evaluerer med Nyborg Strand, 

tager vi naturligvis jeres bemærkninger til værelser og standarden med til dem. 

Mange af jer skriver, at det skal være muligt at få værelserne, når I ankommer 

mandag. Det er simpelt hen ikke muligt at imødekomme. Nyborg Strand har gæster, 

der tjekker ud mandag formiddag, og værelserne skal gøres klar til jer, før I kan få 

nøglerne udleveret.  

Siddepladser: Vi var rigtig mange i år, og ja – vi sad ”klemt” specielt om tirsdagen, 

hvor vi havde mindre plads i foredragssalen. Der er mange hensyn at tage både i 

foredragssalen og spisesalen i forhold til bordopstilling, og brandmyndighederne vil 

også gerne bestemme lidt. Birgitte fra region Syddanmark gør hvert eneste år et 

kæmpe stykke arbejde med at pusle alle brikkerne på plads, og hvor gerne vi end 

ville, kan vi ikke alle sidde på forreste række – men vi forsøger at lave ”et rul”, så vi 

alle kommer derop ad åre. 

Pauserne: Der var tryk på toiletterne i år ☺ Nogle af pauserne var – igen henset til 

det store deltagerantal – måske lige korte nok til, at alle kunne nå på toilettet, få 

tanket op med nye forsyninger og komme forbi standene. Det forsøger vi at gøre 

bedre til næste år.  
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Foredragsholdere: Vores mål er at strikke et program sammen, der rammer bredt. 

Vi vil gerne have både faglighed, humor, inspiration, noget at tænke og reflektere 

over og også meget gerne et godt grin ind imellem. Det hele skal gå op i en højere 

enhed med pengepungen og tidsplanen. I har givet os mange gode navne at arbejde 

videre med til næste års program – tak for det. 

I år vil specielt Søren Holmgren blive husket. En af kommentarerne lyder: 

”Overdreven skøn, sjov og helt fantastisk inspirerende mand”. En anden skriver blot: 

”Wauw”. Jeg er helt enig. Vi lærte blandt andet, at blinde lytter til andet end Stevie 

Wonder, og at de aldrig giver high fives. Og at det ind imellem er godt at huske på, 

at: ”If she dies, she dies” ☺  ”Alting handler om indstilling”, er Sørens motto, og det 

er han i den grad beviset på.  

Til sidst vil vi i hovedbestyrelsen gerne sige jer TUSIND TAK for alle de dejlige, 

rosende og positive kommentarer om årsmødet og det arbejde, vi gør for at give jer 

nogle skønne dage. Det var en fornøjelse at arrangere sølvbryllupsfesten for jer, og 

vi glæder os allerede til at se jer igen i 2020. 

 

Rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle 

Mange julehilsner Linda Nedergaard, Region Nordjylland 
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