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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 27. november 2012 kl. 08.30 – 10.30.
Sted: Vestervangskolen
1. Deltagere: Alle
Afbud:
Ingen

2. Drøftelse af anvendelse af lønsumsmidler fra de nedlagte områdegrupper
Mængden af frigjorte midler beløber sig til ca. kr. 65.000 i index 2000.
Bestyrelsen drøftede tre områder, som muligheder til fordeling:
1) De lavest lønnede i gruppen hæves i løn.
2) Det undersøges i hele skoleledergruppen, om der er skævheder, der skal rettes op
3) Andre specifikke områder.
Vedrørende 1) slås det fast, at en regulering her skal omhandle de, der har en meget lille lønforskel til den
højst lønnede lærer.
Vedrørende 2) er der tidligere set på, om der er skævheder, og disse er blevet rettet op.
Det blev endvidere drøftet, at det er navngivne ledere, som har mistet løndelen, og om der er fælles træk for
disse, som kan afløse den tidligere aflønning.
Endelig blev det under 3) rejst, om inklusionsindsatsen giver anledning til større ansvar, som skal honoreres
specifikt.

3. Formandsmøde til december
Næste formandsmøde afholdes den 13. og 14. december 2012.
Der er endnu ikke udsendt dagsorden til mødet, men indholdet kommer til at omhandle
overenskomstforhandlingerne 2013 og herunder ny arbejdstidsaftale for lærerne samt konsekvenserne af et
eventuelt sammenbrud i forhandlingerne.

4. Medlemsmødet i december
Der er d.d. tilmeldt 43, hvoraf de 8 kommer fra pensionistgruppen.
Indhold og det praktiske er på plads.

5. Det afviklede kursus på Laugesens Have
Der er efter afholdelsen af arrangementet på Laugesens Have kommet mange positive tilbagemeldinger.
Årets arrangement blev hurtigt, efter tilmeldingen åbnede, overtegnet.
Det betyder, at kursusudvalget holder et møde i december 2012 på Skarrildhus for at se, om der er mulighed
for at få flere deltagere med ved at flytte arrangementet her til. Efter besøget på Skarrildhus besøger
udvalget Fjordgården i Ringkøbing med samme formål.
Arrangementet flyttes fra november til januar, således at næste arrangement ligger i januar 2014.
Som noget nyt, skal foreningen beskattes af et eventuelt overskud af arrangementer af denne art, og med
det nuværende prisniveau og deltagerantal, giver arrangementet et lille overskud.

6. Orientering fra møde i Det Tvær Kommunale netværk
Mødet i Det tværkommunale Netværk blev hold i forbindelse med arrangementet behandlet i punkt 5.
Der blev drøftet to forhold:
1) Skolelederforeningen drøfter pt. arbejdstidsforhandlingerne med KL, og foreningen, som ikke er part
i sagen, har den holdning, at folkeskolen ikke kan fungere uden en arbejdstidsaftale.
2) I Ringkøbing-Skjern kommune arbejdes det på oprettelse af skoledistrikter med mere end én skole
og flere daginstitutioner i hver.
Målet er at spare ca. hver tredje lederstilling på områderne væk.

7. Evt.
Næste møde afholdes den 18. december 2012 klokken 10.00 på Thrigesvej 29, 3., dør 3.

