Skolelederne i Herning
Henning Busted,
Højgårdskolen, Hammerum Hovedgade 1
(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

HAMHB@herning.dk

96 28 75 52

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

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 20. aug. kl. 8.30 – 11.00
Sted: Sdr. Felding Skole

1. Deltagere:
Henning Busted indkaldt som suppleant for Hanne Frølund. Den øvrige bestyrelse bød Henning Busted
velkommen som suppleant for Hanne Frølund, der er sygemeldt.
Erik Søgaard, Lotte Søndergaard, Torben Rathe og Jes Monrad
Afbud:
Ingen

2. Fordeling af opgaver i bestyrelsen. Dels Hannes opgaver, dels formandens opgaver.
I perioden, hvor Hanne Frølund er sygemeldt, overtager Lotte Søndergaard opgaverne med at konferere
dagsordenen til bestyrelsesmøderne med formanden og opgaven med deltagelse i kvartalsmøderne.
Formanden er med i kursusudvalget angående det årlige kursus, som nu er flyttet til Skarrild Hus.
Formanden færdiggør arbejdet med kurset, der afholdes den 30. og 31. januar 2014. Herefter træder Torben
Rathe ind i udvalget.

3. Evaluering af mødet med forvaltningen
I møde mellem forvaltningen og bestyrelsen, der blev afholdt den 7. august 2013, blev forvaltningens
overvejelser angående skolereform, ny arbejdstid og økonomiaftale drøftet.
Bestyrelsen synes, at mødet var givtigt og overvejer at foreslå, at ét af de kvartalsmøderne i løbet af et år
gennemføres med den samlede bestyrelse og forvaltningen.

4. Evaluering af 4. juli arrangement
På baggrund af de tilbagemeldinger de enkelte bestyrelsesmedlemmer har fået, kan bestyrelsen
konkludere, at alle mener, at sommerafslutningen i foreningsregi var godt.
Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, at forvaltningen bør overveje at genoptage et arrangement i
skolelederkollegiet svarende til det, der har været afholdt i mange år.
Dette agter foreningen at drøfte med forvaltningen.
Mener forvaltningen ikke, at den vil det, skal det på generalforsamlingen i Skolelederforeningen drøftes, om
foreningen selv skal lave et årligt arrangement for at slutte af i fællesskab inden sommerferien.

5. Forhåndsaftalen. Oplæg til nyt tillæg for alle skoleledere
Der er underskrevet ny konstitueringsaftale for personer, som midlertidigt indtræder i en højere stilling.
En ny aftale om udmøntning af et tillæg til alle i skoleledelsen blev drøftet. Foreningen har et udspil til en
mulig udmøntning, som bliver drøftet med forvaltningen.

6. Evt.
Der er gået en mail ud til alle skoleledere om, at der skal søges i tide, hvis man vil gøre brug af
opsparede/overførte midler fra tidligere år.
Bestyrelsen udtrykker forundring over, hvornår der skal søges om dette, idet der i løbet af året sker en
række ting, som kan få budgettet til at bevæge sig i den ene eller den anden retning.
Der laves løbende ”bedste gæt” til forvaltningen, hvor den enkelte skole giver sit bedste bud på, hvordan
årsresultatet vil blive.
Foreningen vil tage problemstillingen op med forvaltningen på et kommende kvartalsmøde.

