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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. nov. kl. 8.30 – 10.00
Sted: Gjellerupskolen

1. Deltagere: Erik Søgaard, Lotte Søndergaard og Jes Monrad
Afbud:
Torben Rathe og Henning Busted

2. Julefrokost (Erik)
Tilbud om lidt underholdning fra skolelederband
Et band bestående af nogle af skolelederne har tilbudt at spille op til lidt fællessang ved julefrokosten.
Det betyder, at vi udskyder middagen fr kl. 18.30 til kl. 18.45.
Torben Rathe sørger for, at middagen bliver flyttet til kl. 18.45 og, at der er et klaver i lokalet.

3. Procedure når forældre indblander forvaltning i enkeltsagsbehandling (Erik)
Det handler om situationer, hvor forældre klager til forvaltningen over beslutninger, der er taget på skolerne.
Bestyrelsen blev enig om, at emnet skal tages op med forvaltningen i et kvartalsmøde.
I denne forbindelse vil det ligeledes være godt, hvis der kunne laves en beskrivelse af de forskellige
instansers roller i denne type sager, herunder:
Hvad kan ledelsen, skolebestyrelsen, forvaltningen, politikerne tage beslutninger om, og hvordan bakkes
disse beslutninger op af de andre instanser?

4. Formandsmøde 12. dec., orientering om dagsorden (Erik)
På dagsordenen til det kommende formandsmøde er:
Muligheden for at frigøre os fra DLF: Der analyseres på sagen, og man er enig om, at der skal laves en
mediestrategi, der sikrer, at debatten holdes i gang.
Ny arbejdstid/ledelsesrollen
Evaluering af KL-konferencerne: Skolelederforeningen i Herning er enig om, at tilbagemeldingen på
konferencerne er positiv og udbytterig.

5. Fra kvartalsmøde (Erik/Lotte)
Der arbejdes i forvaltningen intensivt med skolereformen.
Problemerne med den økonomiske kvartalsopfølgning er søgt løst med kurserne, som skolerne har kunnet
tilmelde sig.
Udmøntningen af tillægget til alle ledere er færdigforhandlet. Det betyder, at alle pr. 1. oktober 2013 får et
tillæg på kr. 4.800/år i 2000-niveau. Mange får i forvejen et tillæg på kr. 3.600 2000-kroner om året, som
samtidigt fjernes.
Det er vedtaget, at den ene af kvartalsmøderne, som ligger i ugen op til skolestart, afholdes mellem
forvaltningen og den samlede bestyrelse i skolelederforeningen.
Arrangementet for skoleledere ved skoleårets afslutning er blevet drøftet.
Ledernes arbejdsmiljø er blevet drøftet.
Arbejdsfordelingen mellem Bo Meldgaard og Sven Nørgaard er fortsat gældende som beskrevet i den
model, der blev lagt frem på skoleledermødet på Brændgårdskolen, hvor Bo Meldgaard var navngivet med
YY.
6. Evt.
Bestyrelsen drøftede kort de afholdte mandagsmøder om skolereformen.

