Skolelederne i Herning
Hanne Frølund, Næstformand
Højgårdskolen, Ingridsvej 2, Lind
Lotte Søndergaard
Ilskov Skole, Ilskov Hovedgade 32
Torben Rathe, Kasserer
Sønder Felding Skole, Skolegade 29
Erik Søgaard, Formand
Haderup Skole, Skolevænget 1
Jes Monrad Pedersen, Sekretær
Vestervangskolen, Vestergade 82

HOJHF@herning.dk

96 28 71 12

21 64 83 44

ILSLS@herning.dk

96 28 76 30

40 50 18 77

SFSTR@herning.dk

96 28 76 77

24 62 54 75

HADSO@herning.dk

96 28 79 20

22 93 49 70

VESJP@herning.dk

96 28 70 90

60 64 63 26

Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 14. maj kl. 8.30 – 11.00
Sted: Højgårdskolen

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

1A. Skolelederforeningen og tilhørsforholdet
Punktet er tilføjet dagsordenen, efter den er udsendt.
Bestyrelsen skal drøfte et baggrundsnotat om emnet inden næste repræsentantskabsmøde.
Der er et punkt, som handler om betalingen af formandens løn. Pt. betales 60 % af DLF, hvilket rejser en
problemstilling.
Bestyrelsen er enig om, at det vil være at foretrække, at Skolelederforeningen selv betaler formandens løn.
Der er ingen løsning i problemstillingen om Skolelederforeningens udmeldelse af DLF og om afgivelse af
forhandlingsretten.
Hvis der skal findes en løsning, hvor forhandlingsretten overgår til Skolelederforeningen, skal den findes som
en forhandlet løsning, der betyder, at forhandlingsretten forhandles over til Skolelederforeningen.

2. Opfølgning på listen fra generalforsamling 2012
Der blev i bestyrelsesmødet lavet en status over, hvor vi er i punkterne fra generalforsamlingen i 2012.
På næste kvartalsmøde skal to punkter fra listen drøftes, nemlig:
1) Medarbejdere, der ikke magter deres opgaver
2) Samarbejde med eksterne som BOF og PPR

3. Placering af fremtidige møder
Mødeplan og placering af møderne frem til sommerferien 2014 blev vedtaget:
11.6.2013 Haderup
20.8.2013 Sdr. Felding
17.9.2013 Ilskov
22.10.2013 Vestervang
19.11.2013 Haderup
17.12.2013 Højgård
21.1.2014 Sdr. Felding
25.2.2014 Ilskov
25.3.2014 Vestervang
29.4.2014 Haderup
27.5.2014 Højgård
24.6.2014 Sdr. Felding

4. 4. juli arrangement. Jeg har reserveret Fort Østerlund
Det blev aftalt, at arrangementet for alle medlemmer af Skolelederforeningen arrangeres på Fort Østerlund.
Der udsendte indbydelse hurtigst muligt.
Programmet blev besluttet og kommer til at fremgå af indbydelsen.

5. Forberedelse til kvartalsmøde. Forhåndsaftale. Gennemgang og forslag til brug af midler fra de
tidligere områdegruppeformænd og Grenåkurset
Følgende punkter skal, udover det, der blev aftalt under pt. 2, på dagsordenen til næste kvartalsmøde:
1) Det gamle Grenåtillæg.
Det vil være at foretrække, hvis man kan finde en anden egnet uddannelse at hæfte tillægget på.
Vi vil undersøge, om der er igangsat initiativer i forhold til en ny skoleledergrunduddannelse. Lotte
Søndergaard tager kontakt til Britta Andersen for at finde ud af, om der er noget nyt under
udarbejdelse.
2) Bestyrelsen har et forslag til omfordeling af det gamle områdegruppetillæg. Forslaget er, at
pengene fordeles som lokal løndannelse til alle med lederbeføjelser.
3) Bestyrelsen ønsker, at der sættes initiativer i gang, som kvalificerer skoleledelsen til arbejdet med
den nye læreroverenskomst.
Det er bestyrelsens opfattelse, at der skal igangsættes noget inden sommerferien 2013.

6. Evt.
Der har været drøftelse forskellige steder om, at lederne ikke støttede lærerne nok i forbindelse med
lockouten.
Bestyrelsen drøftede dette og fandt situationen vanskelig, idet det ikke er muligt at tage part i en sag, der er
verserende.

