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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj kl. 11.00 – 12.30.
Sted: Vestervangskolen

1. Deltagere: Alle
Afbud:
Ingen

2. Afslutning af lockout. Forslag om fælles arrangement for skolelederne og planlægning af denne.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at et arrangement om de nye tider med Folkeskolereform og uden
arbejdstidsregler, ikke skal finde sted på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen vil kommunikere til medlemmerne, hvilken holdning den har, og hvordan bestyrelsen vil agere.
Lige pt. vil bestyrelsen bruge kvartalsmøderne til at føre en vedvarende dialog med forvaltningen.
Senere vil bestyrelsen tage stilling til, om der skal inviteres til medlemsmøde om reform og arbejdstid.
Til gengæld blev bestyrelsen enig om at invitere til et fælles arrangement for alle medlemmer torsdag den 4.
juli. Der udsendes inden længe indbydelse til dette arrangement.

3. Afslutning af lockout. Drøftelse af mulige reaktion fra Skolelederforeningen i Herning pba.
sammenblandingen af DLF og skolelederforeningen.
Der har været flere tilkendegivelser til bestyrelsen om, at vores position som selvstændig fagforening med
det tætte bånd til DLF er problematisk.
Bestyrelsen vil arbejde på at formulere en opfattelse af den nye situation, vi står i som skoleledere, når der
er blevet større forskel på medarbejderes og lederes roller.
Bestyrelsen sender et brev til Anders Balle om de ændrede vilkårs betydning for samarbejdet med DLF og
om DLF’s udmeldelser under lockouten om inkompetent skoleledelse.
Brevet sendes i kopi til medlemmerne, når det er sendt.

4. Evt.
På næste møde skal bestyrelsen finde placering af det kommende års bestyrelsesmøder.

