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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni kl. 8.30 – 11.00
Sted: Haderup Skole

1. Deltagere: Hanne Frølund, Lotte Søndergaard, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud:
Torben Rathe

2. Tilbagemelding fra kvartalsmødet. Evt. godkendelse af aftale om midlertidig tjeneste i højere
stilling
Kvartalsmødet blev afholdt med Bo Meldgaard, Sven Nørgaard, Erik Søgaard og Hanne Frølund.
Forvaltningen arbejder på, at der bliver lavet en ny grunduddannelse. Der er ikke noget konkret endnu.
Det gamle tillæg for ledelse af områdegrupperne bliver kombineret med et ledelsestillæg, der pt. gives til alle
ledere, der var ansat før 31. marts 2010.
Meningen er, at det nye samlede tillæg skal udbetales til alle medlemmer.
Punktet tages på næste kvartalsmøde.
Forvaltningen er positiv overfor at planlægge et temamøde med HR om håndtering af medarbejdere, der
ikke magter arbejdet som lærer.
Konstitutionsaftalen er taget op til revision. Den er indgået med HLF i 2000, og HLF er ikke længere
forhandlingspart.
Overvejelserne om en ny drejer sig om at den, der konstitueres får beregnet en løn ud fra forhåndsaftalen.
Der udbetales derefter et konstitueringstillæg svarende til forskellen mellem den løn den konstituerede får og
den beregnede løn.

3. Det fremtidige samarbejde med forvaltningen vedr. arbejdstid og reform
Bestyrelsen talte om det arbejde, der foregår i den gruppe, forvaltningen har nedsat med repræsentanter fra
de syv netværksgrupper.
Gruppen arbejder på at beskrive en proces for at arbejde med arbejdstiden på skolerne.
Der arbejdes på at beskrive en proces, som kan igangsættes i begyndelsen af skoleåret 2013/14 og forløbe
året igennem. Processen skal arbejde med en lang række af de problemstillinger, som den nye måde at
udmåle arbejdstid på kan medføre.
Skolelederforeningens bestyrelse vil i begyndelsen af august måned tage et møde med forvaltningen om
arbejdstidsloven og –reformen.

4. 4. juli arrangement
Der udsendes en reminder til alle medlemmer med en ny frist for tilmelding.
Alle deltagere er velkommen til at byde på lidt amerikansk underholdning til om aftenen.

5. Evt.
Den 30. og 31. januar 2014 afholdes det årlige kursus, som tidligere er blevet afholdt på Laugesens Have,
på Skarrild hus.
Der er plads til 99 deltagere.
Der kommer en brochure med program og tilmelding inden længe.

