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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. okt. kl. 8.30 – 11.00
Sted: Ilskov Skole

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

2. Ledernes arbejdsmiljø
Punktet tages på dagsordenen bl.a. på bagrund af sygemeldinger i skolelederkredsen begrundet i stress.
Bestyrelsen drøftede denne problemstilling.
I drøftelsen pegedes på, at det ikke nødvendigvis er meget arbejde, men mere de ting, man ikke kan
overkomme, der medfører stress.
Mentorer eller coaches kan være en mulighed, som kan anvendes for at hjælpe i denne slags situationer.
Drøftelse af muligheden for dette tages op på kvartalsmøde den 29. oktober 2013.

3. Fælles drøftelse og erfaringsudveksling blandt skolelederne
Er mandagsmøderne tilstrækkeligt i forhold til erfaringsudveksling blandt skolelederne, eller skal der afholde
et arrangement i skolelederforeningen regi.
De samtaler om reform og lov om arbejdstid, man har i forskellige situationer, giver megen viden, og man
oplever, at man får god inspiration i de fælles drøftelser.
Det blev drøftet at tage ledernes arbejdsmiljø i forbindelse med skolereform og lov om ny arbejdstid på som
punkt på et medlemsmøde en time op til julefrokosten.
Dette blev besluttet.

4. Julefrokost
Snak om programmet for aftenen
Følgende program blev besluttet:
17.00 – 18.15 Medlemsmøde (kun for medlemmer) om arbejdsmiljø
Varighed 1¼ time med oplæg og gruppedrøftelse. I gruppedrøftelsen sidder medlemmerne
Ved fem borde, hvor der ved hvert bord sidder et bestyrelsesmedlem, der refererer fra bordet
18.30 - ??.?? Julefrokost (for medlemmer og pensionister)
Formanden laver et oplæg til drøftelserne i medlemsmødet.
Lotte Søndergaard og Henning Busted laver skabelon til samtalerne ved bordene.
Torben Rathe sørger for et mødelokale med drikkevarer og snacks i tidsrummet 17.00 – 18.30.
Jes Monrad sender invitation ud til medlemmer og kontakter pensionistgruppen.
Pensionisterne betaler kr. 200 for at være med.
Tilmelding for ikke pensionister foretages til Torben Rathe senest den 22. november 2013 og tilmeldingen
fra pensionisterne foretages samlet fra disse.

5. Nyt til kvartalsmøde
Da kvartalsmødet blev udsat, har bestyrelsen igen mulighed for at komme med forslag til mødet den 29. okt.
Følgende bliver drøftet:
- Arbejdet med reformen
- Processen i dette arbejde
- Økonomistyring og budgetopfølgning
- Tillægget til alle i skoleledelsen i stedet for det tidligere områdegruppetillæg
- Drøftelse af et fælles socialt arrangement for alle i skoleledelsen op til sommerferien
- Arbejdsmiljøet for skoleledere
- Arbejdsfordelingen mellem Sven Nørgaard og Bo Meldgaard
6. Evt.
Formanden og Lotte Søndergaard arbejder i et udvalg vedrørende lederuddannelse. Her er det besluttet, at
masteruddannelser er rettet mod ledelsesniveauet over skoleledere.
Det bør drøftes, hvordan midlerne, som er afsat i skolereformen til uddannelse af skoleledere, skal bruges i
denne sammenhæng.
Her vil formanden arbejde for, at den pædagogiske ledelse sættes i centrum for alle i skoleledelsen, når
uddannelse for skoleledere drøftes.
I det kommende formandsmøde vil arbejdet med løsninger for en større adskillelse fra lærerforeningen blive
drøftet.

