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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 14. april 2010 kl. 08.30 – 10.30.
Sted: Brændgårdskolen.
Kurt Grauballe
Datoer til din kalender
11. – 12. november 2010 Kursus i Laugesens Have
Torsdag 9. december kl. 17.00 Medlemsmøde på Eyde.
Onsdag 23. februar kl. 17.00 Generalforsamling på Eyde.
1. Deltagere: Hanne Frølund, Kurt Grauballe, Torben Rathe, Johannes Dalbjerg, Jes Monrad
Pedersen
Afbud:
2. Drøftelse af repræsentantskabsmødet – se det udsendte referat.
Stikord om repræsentantskabsmødet:
foreningen hedder nu Skolelederforeningen.

nyt logo er under udarbejdelse
forening har en stærk økonomi.
Stikord om årsmødet:
årsmødets form, hvor personer, der er enige om en sag skal debattere er ikke spændende, mange af
indlæggene var lidt ”tamme”.
dejligt at der var så mange deltagere fra Herning Kommune.
Torben Rathe vil arrangere samlet booking for næste årsmøde 10.-11. marts
3. Drøftelse af den afholdte generalforsamling på Eyde.
Bestyrelsen indstiller, at der fremover sker skriftlig opstilling ved personvalg
Vedr. OK11:
Bestyrelsen sammenskriver de holdninger, der fremkom på generalforsamlingen (se referat) og
indføjer at det bør debatteres om det også fremover skal være en leders løntrin, der er afgørende for,
om der skal være en eller flere ansat i en skoles ledelse.
Dennes sammenskrivning bliver Hernings bidrag til krav i forb. med OK11 og fremsendes til
hovedforeningen.
næste års generalforsamling afholdes onsdag d. 23. februar kl. 17.00 på hotel Eyde
4. Konstituering af bestyrelsen.
Formand: Johannes Dalbjerg (valgt på generalforsamlingen)
Næstformand: Hanne Frølund (valgt på generalforsamlingen
Sekretær: Kurt Grauballe
Kasserer: Torben Rathe
IT ansvarlig: Jes Monrad Pedersen
5. Skal vi tage initiativer til at drøfte en procedure for klagesager over skoleledere med
forvaltningen, samt hvad man kan forvente af råd- og vejledning til i forhold til vores
arbejde?
Johannes og Hanne påbegynder drøftelse af området med Sven på næste kvartalsmøde.
Behandles på et kommende bestyrelsesmøde.
6. Status på lønforhandling

Med undtagelse af kommunikationscenteret er alle områder som foreningen dækker
færdigbehandlet.
7. Evt.
Hernings andel af foreningens hjemmeside er under oprettelse, der kommer en udmelding, når den
fungerer.
Bestyrelsen holder et ekstraordinært møde i morgen kl. 11.15, for at beslutte om foreningen skal
udtale sig om det udspil der er kommet vedr. ”Økonomisk Omfordeling”
På næste bestyrelsesmøde skal der drøftes et forespørgsel om mulighed for en seniorafdeling af
foreningen
10. – 11. marts 2011 Årsmøde i Odense

