
Ledernes 
årsmøde 

Fredag den 30. september 2022



Kære ledermedlem

Velkommen til årsmødet i BUPL Fyns Lederforening.
På mødet har vi valg til lederbestyrelsen, oplæg fra Eva 
Munck Immertrue om blandt andet seniorordninger og 
lønefterslæb og et oplæg om pseudoarbejde.

”Pseudoarbejde – hvad er der og hvad sker der med 
kerneopgaven”

”De fleste har en fornemmelse af, at de laver pseudoarbejde, 
hvis de oplever, at de sidder og skriver ting ingen rigtig læser 
eller går til møder, der ikke får nogen effekt, eller kaster sig 
over et nyt innovationsprojekt, der ikke vil gøre nogen det 
mindste mere innovative,” skriver Dennis Nørmark om 
pseudoarbejde. 
 
Han er forfatter til den meget roste bestseller Pseudoarbejde 
– hvornår fik vi travlt med at lave ingenting? – en bog der for 
alvor har sat indholdet i vores arbejde til debat. Derudover 
har Dennis medvirket i et utal af programmer i både radio og 
tv, hvor han er kendt for sine analytiske og debatskabende 
observationer af mange forskellige samfundsforhold.  

Hvad betyder alt dette for løsningen af kerneopgaven i din 
ledelsespraksis og for dit ledelsesrum? Mød op og tag 
debatten med dine lederkollegaer på årsmødet. 

Lederkonsulent i PBU, Anne Kjærgaard, vil stå klar med 
rådgivning og sparring under hele årsmødet.

Vi ser frem til en spændende dag.

Med venlig hilsen
BUPL Fyns Lederforening



Program

Fredag den 30. september 2022 kl. 9.00 – 14.00 (ankomst 8.30 og 
morgenkaffe m/brød)

BUPL Fyn, Bornholmsgade 1, 5000 Odense C

Kl. 09.00 Velkomst v/ Lissi Beier og Dorthe Holm, formandskabet for 
Lederforeningen i BUPL Fyn . 

Kl. 09.15 ”Pseudoarbejde – hvad er det og hvad sker der med kerneopgaven”
Det er med pseudoarbejde som med vejen til helvede, det er brolagt med 
gode intentioner. Der er ikke mange der bevidst ønsker at give kollegaerne 
håbløse opgaver. Men det sker, fordi vi forfølger en masse rationelle idéer 
om mere kommunikation, dokumentation, forudsigelighed og planlægning. 
Vi glemmer bare, at der er en masse skjulte omkostninger ved alle disse på 
overfladen nyttige ting, man først opdager, når ideerne er implementeret.

Kl. 10.15 Pause

KL.10.30 Formand for Lederforeningen Eva Munck Immertreu om det 
landspolitiske fokus (herunder seniorordninger og lønefterslæb).

KL. 11:15 Dagsorden/forretningsorden for Årsmødet 
1. Formalia 
Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag 
Forslag skal fremsendes til den lokale lederforenings bestyrelse senest 1 uge 
før generalforsamlingen dvs. fredag den 23. september 2022 kl. 12. 

 4. Valg
Repræsentant til Lederforeningens bestyrelse (LB repr.)
Suppleant til Lederforeningens bestyrelse (LB sup.)
Den lokale Lederforenings repræsentant i BUPL Fyns bestyrelse

Den lokale Lederbestyrelsen (LLB):
Formand 
Næstformand
Øvrige op til 8 i alt til LLB
Suppleanter til LLB (2 pladser)

Delegerede til Lederforeningens Landsmøde (6 pladser udover LB repr.)

Suppleanter til Lederforeningens Landsmøde 

5. Eventuelt 
 
Kl. 13.00 Afslutning og frokost



BUPL Fyns Lederbestyrelse – noget for dig ?

I denne korte introduktion kan du læse lidt om 
lederbestyrelsesarbejdet i BUPL Fyns Lederbestyrelse.
Du er den lokale lederforening
Som ledermedlem i BUPL Fyns Lederforening er du automatisk 
medlem af den lokale lederforening. Der er nedsat en lokal 
lederbestyrelse, (LLB) hvis vigtigste opgave er at varetage 
lederforeningens- og hermed dine interesser.
Lederbestyrelsen, som består af 8 ledermedlemmer og 2 suppleanter, 
vælges på årsmødet for ledere som afholdes hvert andet år. 
På årsmødet vælges en formand, en næstformand, en repræsentant 
til den centrale lederbestyrelse og en repræsentant til at deltage i 
BUPL Fyns bestyrelse.
Lederbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at BUPL Fyn 
varetager ledernes interesser og behov.

Hvad laver den lokale lederbestyrelse ? 
·Lederbestyrelsen har fokus på de særlige arbejdsvilkår, ansvars- og 
fagområder, der er forbundet med at være leder på det pædagogiske 
område.
·Lederbestyrelsen bidrager til at der følges op og videreudvikles på 
målsætningerne for BUPL´s lederarbejde.
·Lederbestyrelsen er bindeleddet til fagforeningsbestyrelsen og 
Lederforeningens centrale bestyrelse.

Praktisk information
BUPL Fyns lederbestyrelse afholder ca. 5 heldagsmøder om året. 
Derudover skal du afsætte tid til forberedelse. 
Din institution får vikardækning, når du deltager i 
bestyrelsesmøderne og du får dækket eventuelle transportudgifter.
Udover møderne i lederbestyrelsen forventes det også, at du deltager 
i Landsmødet for ledere.

Der er planlagt et introforløb for alle nye 
lederbestyrelsesmedlemmer, hvor du får en grundig introduktion til 
både BUPL og til dit bestyrelsesarbejde.

Vil du vide mere ?
Hvis du ønsker at vide mere om lederbestyrelsesarbejdet i BUPL Fyn 
er du velkommen til at kontakte :
Lissi Beier
Formand for BUPL Fyns lederbestyrelse
libe@fmk.dk
72534570
Rikke Hunsdahl
Formand for BUPL Fyn
rih@bupl.dk
41723907
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