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Sted: Vestervangskolen.
Kurt G.
1. Deltagere: Kurt Grauballe, Torben Rathe, Johannes Dalbjerg, Jes Monrad Pedersen
Afbud: Hanne Frølund.
2. Orientering om skolerokaden. Herunder nyt fra Styregruppen, lederrokaden mm.
Johannes har på diverse møder givet udtryk for, at skolelederne gerne ser, at personalerokeringen
sker så hurtigt som muligt af hensyn til den videre planlægning.
Skoleledernes konsulenter har haft indflydelse på og har godkendt udformningen af de nye
ansættelsesbreve. Johannes har talt med samtlige 7 berørte skoleledere.
Skoleledernes indtryk er, at den proces, der har været omkring de 7 skolelederes placering i nye
stillinger, er forløbet tilfredsstillende.

3. Drøftelse og planlægning af medlemsmødet den 9. december.
Se vedlagte invitation.

4. Drøftelse af hvor meget som skal sendes rundt til medlemmerne fra hovedforeningen.
Bestyrelsen i skolelederne i Herning må konstatere, at der ikke mindst fra hovedforeningen
udsendes mange og mangeartede meddelelser. Fremover vil almindelige meddelelser kun blive lagt
ud på hjemmesiden.
Meddelelser, der vurderes som ”mere vigtige” samt referaterne fra diverse møder, lægges også på
hjemmesiden, men udsendes endvidere til medlemmerne.
Problematikken fremlægges på medlemsmødet d. 9. december.
5. Evt.
15. november afholdes der på landsplan konference, hvor temaet er en form for
evaluering/afstemning af holdninger vedr. udmyntningen af A08. Konferencen har bl.a. deltagelse
af repræsentanter fra KL, kredsformænd fra DLF og skoleledernes TR i kommunerne.
Samme dag er der undervisningsministerbesøg i Herning, hvor der bl.a. skal sættes fokus på ”knæk
kurven”. Repræsentanter fra diverse interessegrupper vil være til stede under besøget –
Skolelederne deltager.

