Referat fra generalforsamling i foreningen VIIS
Viceskoleinspektørforeningen ved Danmarks Privatskoleforening
Onsdag den 20. september 2017 kl. 14.00 på Hotel Alte Post, Flensborg
1. Som dirigent blev Formand Peter Hugger valgt.
Som referent blev Kasserer Pernille Aarøe Petersen valgt.
2. Formandens beretning v/Peter Hugger:
Bestyrelsen har vanen tro arrangeret det årlige VIIS-kursus. Aktiviteter i bestyrelsen
herudover er yderst begrænsede.
Formandens beretning:
Velkommen – især til de tre nye
Interessante tider her under budgetlægningen rundt på skolerne:
- Regeringen vil sætte tilskuddet op, vores hovedforening siger ”ro på”, og Socialdemokratiet vil
sætte det ned. Så må man jo vælge, hvordan man vil navigere i det farvand.
Generelt går det vist meget godt for vore skoler.
Men vi ligger hele tiden lige på grænsen til at komme i politisk søgelys på den ene eller anden
måde. Ofte på områder, hvor det slet ikke er os, men andre typer frie skoler, fx omkring
demokratiopfattelsen og andet.
Det bedste vi kan gøre er vel at fortsætte vores gode arbejde, og lade foreningen trække i trådene,
så vidt det er muligt.
Efter at prøverne i mange år er blevet mere og mere internetbaserede, går det nu måske den
anden vej – i hvert fald på gymnasierne. Men på gymnasierne er samfundet nok også mere
bekymret for snyd ved prøverne end på vores eget område?
Et konkret arbejde, vi under alle omstændigheder skal dedikere en del timer til rundt på skolerne,
er EU’s nye persondataforordning, der træder i kraft sidst i maj 2018. Udgangspunktet er positivt,
at borgerne selv ejer retten til deres data, og at virksomheder og institutioner udelukkende må
opbevare data med et formål og i et tidsrum, som giver mening i forhold til den virksomhed vi
driver. Men på den enkelte skole – jeg taler med udgangspunkt i min egen, men tænker andre må
kende problemstillingen – giver det anledning til et større oprydningsarbejde, dels i procedurer,
dels i hvilke data man overhovedet har liggende – fx data på tidligere elever og medarbejdere.
Netværksgrupperne:
- placering af nye kursister
Programmet for dette års kursus
I dag: Netværksgrupperne. Grupperne drøfter eget program.
I morgen: Turist-dag. Bustur til Danevirke Museum med rundvisning, fri leg i Slesvig by, samt
rundvisning på A. P. Møller Skolen i Slesvig.
Om aftenen middag på hotellet og vinsmagning i Dorotheenstrasse.

Fredag: Design og nudge med Thor Ridderhaugen. En spændende tilgang, som vi har berørt
tidligere i vores kreds: Hvordan får vi mennesker til at gøre det, vi gerne vil have dem til, uden
forbud og påbud?
Jeg ønsker os alle sammen et rigtig godt kursus.
3. Regnskabet blev godkendt.
4. Ingen indkomne forslag.
5. Budget vedtaget med kontingent på 600 kr. per ledermedlem.
6. Valg til bestyrelsen
Kasserer Pernille Aarøe Petersen, Fredericia Realskole, blev genvalgt for en treårig periode.
Valg af suppleanter
Genvalgt for 1 år blev:
Christel Møker, Esbjerg Realskole
Gitte Quitzau, Riberhus Privatskole
Valgt for 1 år blev:
Anders Willumsen, Greve Privatskole
Valg af revisorer
Genvalgt for 1 år blev:
Lene Topshøj, Sorø Privatskole
Lars Bang, Randers Realskole
Revisorsuppleant blev Tonning Thomsen, Holbæk Private Realskole
7. Eventuelt
Kursusdatoer i 2018:
Foreslået var 19.-21. september 2018. Forsamlingen bakkede op om disse datoer med
bemærkning om, at det er fint, at kurset først ligger nu. Bestyrelsen beslutter og melder ud
via hjemmesiden.
Hjemmesiden er ikke opdateret. Bestyrelsen følger op på driften af hjemmesiden.

Pernille Aarøe Petersen

