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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 18. september kl. 08.30 – 10.30.
Sted: Vestervangskolen
1. Deltagere: Torben Rathe, Johannes Dalbjerg, Lotte Søndergaard og Jes Monrad
Afbud:
Hanne Frølund
2. Drøftelse af det renskrevne materiale med beslutninger om vores arbejdsmiljø på
generalforsamlingen. Hvordan skal det præsenteres på hjemmesiden?
Bestyrelsen drøftede, hvordan resultatet af det færdigbehandlede materiale om arbejdsmiljøet gøres
læsevenligt og kan præsenteres på hjemmesiden.
Præsentationen på hjemmesiden skal indeholde en prosadel om, hvordan materialet er fremkommet ved at
bede medlemmerne om tre gode/tre dårlige ting ved skolelederarbejdet.
Derefter lavers en opdeling, hvor løsningerne på problemerne kategoriserer problemstillingerne. Som
eksempel kan nævnes, at de ting, der skal løses ved drøftelse i kvartalsmøder med forvaltningen, samles
under denne løsning.
Når dette er gjort, lægges resultatet på hjemmesiden.

3. Orientering fra formandsmødet
En række forhold blev debatteret på formandsmødet. Her fremhæves fire af dem:
1) Krav til overenskomst
Konklusionen her blev, at man i kravet stiler efter at bibeholde reallønnen.
2) Vision og handleplan 2012-14
Man vedtog, at der nedsættes et udvalg, som skal udtænke et forslag til hovedstyrelsen indenfor disse
områder.
3) Samarbejde mellem DLF og Skolelederforeningen
Det er vedtaget i DLF, at der laves en endelig vedtagelse på DLF’s kongres i 2013 angående
Skolelederforeningens adgang til Særlig Fond og kontingentet til DLF.
Der vil fortsat gå penge fra Skolelederforeningen til DLF, men det vil være mindre end nu, idet der nu er en
række opgaver, Skolelederforeningen selv står for.
Skolelederforeningen skal på baggrund af medlemstallet have adgang til den relative del af Særlig Fond,
som medlemstallet beretter til.

Skolelederforeningen overvejer at bruge denne adgang til Særlig Fond til at købe en ejendom i stedet for at
bo til leje ved DLF i København.
4) Pensionistklub
Dette er der stemning for at arbejde på i Skolelederforeningen.
Herning pegede på, at der ikke, som forslået, skal søges fra den lokale pensionistklub til den centrale
forening, hver gang man skal bruge penge ude i den lokale pensionistklub.

4. EVT.
Intet til referat.

