
 

 

 

Kommissorium og forretningsorden for Lær for Livet 

 

1.    Formål  

Lær for Livet er en selvstændig fond, som er etableret af Egmont Fonden. Egmont Fonden støtter Lær 

for Livet økonomisk og bidrager til at sikre effekt og synlighed af indsatsen (www.egmontfonden.dk). 

Programmets formål er at styrke anbragte børns faglige kundskaber gennem omsorgsfuld læring, så 

børnene på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Det er samtidig et mål, at den viden, der genereres i programmet, på sigt spredes og forankres hos 

centrale aktører på anbringelsesområdet og derved kommer et maksimalt antal anbragte børn og 

unge til gavn. 

Lær for Livets fundats blev vedtaget den 20. december 2013 og ændret på Lær for Livets 

bestyrelsesmøde 28. juni 2021. 

 

2.   Bestyrelsen for Lær for Livet 

Lær for Livet ledes pr. 8. marts 2022 af en bestyrelse bestående af:  

• Forkvinde Henriette Christiansen, Direktør med ansvar for Egmont Fondens almennyttige 

aktiviteter  

• Jan Dehn, Børne- og kulturdirektør i Hørsholm Kommune 

• Mikkel Klausen, chef for kommunikation og HR i LB Foreningen 

• Næstforkvinde Gurli Martinussen, tidl. direktør i TrygFonden 

• Kathrine Geisler Madsen, souschef i Lauritzen Fonden  

• Helene Bækmark, social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune 

• NN (vakant post) 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen. Med ændringen af Lær for Livets fundats 28. juni 

2021 er der mulighed for genvalg, så et bestyrelsesmedlems samlede bestyrelsesperiode kan vare i 

op til 16 år. 

 

3.   Direktør i Lær for Livet 

Den daglige ledelse af Lær for Livet forestås af Illa Westrup Stephensen, der er ansat som direktør pr. 

december 2012.  
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4.   Kommissorium for bestyrelsen 

LFL’s øverste ledelse er bestyrelsen, der vælges iht. fundatsen. LFL’s fundats af 20. december 2013, 

med ændringer af 28. juni 2021, angiver de overordnede regler for bestyrelsen og LFL’s daglige drift.  

Bestyrelsen skal sikre, at Lær for Livets samlede målsætninger følges og er retningsdannende for 

programmet, og at de givne økonomiske rammer overholdes. Et bestyrelsesmedlem må ikke påtage 

sig andre lønnede opgaver i LFL end de, der måtte være direkte knyttet til bestyrelsesarbejdet.  

Bestyrelsens formandskab honoreres med i udgangspunktet 75.000 kr. årligt til formanden og 25.000 

kr. årligt til næstformanden (2022-niveau). Honoraret fastsættes årligt i forbindelse med vedtagelse af 

budgettet for det kommende år. 

Konkret har bestyrelsen ansvar for følgende opgaver: 

• At fastlægge de nærmere retningslinjer for LFL’s virksomhed.  

• At godkende budget og regnskab. 

• At føre tilsyn med, at programmet ledes i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne 

retningslinjer.  

• At forestå den overordnede ledelse af programmet i samarbejde med direktøren. 

• At monitorere fremdriften i henhold til strategisk handleplan og de løbende statusrapporter, 

samt justere programmets fremdrift på en måde, der sikrer, at programmet udvikler sig uden, 

at der grundlæggende ændres på programmets formål og leverancer. 

• At prioritere og samordne de forskellige indsatser og træffe beslutning om evt. ændringer. 

• At inspirere og udveksle faglige konklusioner, pointer og tanker/inspirationer – og derigennem 

opbygge en fælles videnbase.  

 

5.   Direktørens opgaver 

Det påhviler direktøren at lede programmet forsvarligt og sørge for, at programmets organisering, 

herunder regnskabsaflæggelse, er opbygget på en betryggende måde, alt i overensstemmelse med 

lovgivningens krav og i overensstemmelse med de af bestyrelsens til enhver tid vedtagne 

retningslinjer. 

Direktøren er bemyndiget til inden for rammerne af den af bestyrelsen godkendte plan og øvrige 

retningslinjer samt godkendte budgetter at træffe alle nødvendige beslutninger med sigte på en så 

gunstig udvikling af Lær for Livet som muligt. 

Direktøren ansætter og afskediger Lær for Livets personale. 

Det påhviler direktøren at rapportere væsentlige ændringer og begivenheder i programmets forhold til 

bestyrelsen. De løbende oplysninger til bestyrelsen skal være af et sådant omfang, at bestyrelsen kan 

varetage sine opgaver i henseende til at føre tilsyn med programmets udvikling. 
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Herudover skal direktøren i øvrigt holde formanden løbende orienteret om væsentlige forhold 

vedrørende programmets status og drift. Beslutninger, der vedrører forhold, som ligger uden for den 

daglige ledelse, herunder dispositioner, der efter programmets forhold er af usædvanlig art eller 

størrelse, skal forelægges formanden, som tager stilling til, om de øvrige bestyrelsesmedlemmer bør 

involveres. 

 

6.   Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen afholder cirka fire møder årligt. Disse fastlægges i starten af året.  

I øvrigt påhviler det formanden at indkalde til bestyrelsesmøde, når dette efter formandens skøn 

påkræves, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen eller af direktøren. 

Senest fem dage før mødets afholdelse fremsender direktøren dagsordenen for bestyrelsesmødet 

samt eventuelt orienterende materiale vedrørende de enkelte punkter, der skal behandles, til 

medlemmerne.  

Inhabilitet foreligger, hvis et bestyrelsesmedlem eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig 

personlig interesse i en sags behandling og udfald. Når der foreligger en sådan risiko for 

interessekonflikter, er medlemmet forpligtet til selv at gøre opmærksom på sin inhabilitet. Hvis ikke det 

sker, er de øvrige mødedeltagere forpligtede til at gøre opmærksom på, at vedkommende kan være 

inhabil – såfremt de er bekendte hermed. 

Et inhabilt bestyrelsesmedlem må ikke deltage i forhandlingerne eller beslutningerne vedrørende den 

pågældende sag. Det skal fremgå af referatet, såfremt et medlem var inhabil og derfor ikke deltog i 

behandlingen af den pågældende sag 

Efter hvert bestyrelsesmøde fremsender direktøren referat til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage 

efter mødets afholdelse. Referatet godkendes derefter elektronisk af alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

7.   Dagsorden 

Dagsorden for bestyrelsesmøderne skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Eventuelle indsigelser overfor referat fra sidste møde 

2. Direktørens beretning om status i programmet siden sidste møde 

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 

 

8.   Beslutningsdygtighed 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når to tredjedele af medlemmerne er til stede. Dog kan formanden 

kræve et møde aflyst, hvis formanden ikke kan deltage. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal 

blandt de mødende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Større 

beslutninger må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft 

adgang til at deltage i sagens behandling. 
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9.   Regnskaber, budgetter mv. 

Direktøren forelægger budget samt løbende regnskab for bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde til 

godkendelse. Budget og regnskab skal godkendes af formanden forinden.  

Programmets regnskabsår følger kalenderåret.  

 

10.   Tavshedspligt 

Direktøren og bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres tilknytning til 

Lær for Livet, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen eller direktøren er bestemt til eller 

som ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse. 

Tavshedspligten gælder også efter ophørt tilknytning til Lær for Livet. 

Overtrædelse af tavshedspligten medfører ansvar – herunder erstatningsansvar – efter lovgivningens 

almindelige regler. 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. marts 2022 

 

_________________________________  ______________________________ 

Henriette Christiansen    Gurli Martinussen 

  

 

 

_________________________________  _______________________________ 

 Mikkel Klausen   Helene Bækmark  

 

 

_________________________________  _______________________________ 

 Kathrine Geisler Madsen   Jan Dehn 


