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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september kl. 08.30 – 10.00.
Sted: Brændgårdskolen For referat. Kurt Grauballe
1. Deltagere: Alle i bestyrelsen
Afbud:
2. Drøftelse af ny struktur på daginstitutionsområdet specielt omkring fællesledelse og vores
sendte høringssvar
Bilag er vedlagt.
Lederforeningens høringssvar medsendes referatet. Afhængig af den endelige beslutning vil der
blive taget stilling til indkaldelse af de berørte ledere til et orientering
3. Medlemsmødet i december. Drøftelse af indhold mm
Der er vedlagt et bilag om drøftelse af A08. Hanne har efter sidste bestyrelsesmøde også sendt
noget materiale ud om det samme. Begge bilag bruges til drøftelsen.
- Johannes forhører sig i sekretariatet, om en af konsulenterne kan stå for et eventuelt møde vedr.
A08

- I bestyrelsen er vi usikre på, om der er interesse for et møde om ”udmøntningen af A08”. Vi
tænker på at få større viden om, hvordan man gør på de forskellige skoler.
- For at et sådan møde skal få lokalt præg, vil vi bede jer indsende problematikker som I
oplever. Vi skal nok gøre dem anonyme. Vi forestiller os, at nogle af disse problemstillinger
kan danne udgangspunkt for cases. Skal sendes til Johannes inden efterårsferien.
Decembermødet er som tidligere udmeldt fastsat til 8. december. Da vi kan komme i
pladsnød, vil vi bede om en forhåndstilmelding senest fredag d. 14. oktober. Tilmeldingen
sendes til undertegnede. Hvis vi kommer i den heldige situation, at mødet bliver et
tilløbsstykke, vil vi finde et andet mødested, end det nu planlagte.
4. Drøftelse af generalforsamling i 2012. Skal vi have et eksternt indlæg og hvad skal det være
Der arbejdes videre med planlægningen på næste møde
5. Drøftelse af høringsmaterialet om Økonomisk omfordeling.
Efter samrådsmødet d. 28 september tages der stilling til om Skolelederne i Herning skal indsende
et høringssvar.
6. EVT
- En eventuel oprettelse af seniorforening bliver et punkt på næste møde.
- Hvem er skolelederens arbejdsmiljørepræsentant: Det er en selv eller arbejdsmiljørepræsentanten
på skolen.

