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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 12. dec. kl. 11.00 – 15.00
Sted: Eyde
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud:

2. Forhåndsaftale mm. (Erik)
Gennemgang af foreningens oplæg til revidering af aftale.
Forhåndsaftalen med de forud indskrevne ændringer blev gennemgået.
Efter denne drøftelse blev det besluttet i bestyrelsen, at det aftalte er Skolelederforeningens oplæg til
forvaltningen til revideret forhåndsaftale.
I dette oplæg indgår honorering for at sidde i PU og FU.
I den forbindelse har Skolelederforeningen lavet et oplæg til forvaltningens inspiration i forhold til at beskrive,
hvilke konkrete opgaver, der kan lægges på de valgte.
Dette tages med på næste kvartalsmøde.

3. Rammer vedr. møde 5. februar (Ketty)
Skolelederforeningen er inviteret til at deltage i et udvalg, der skal arrangere en MED-konference på
Skarrildhus i februar. Kan vi skabe et fælles udgangspunkt blandt skolelederne?
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af HLF, Skolelederforeningen og forvaltningen, som står for
planlægningen af konferencen den 5. februar 2015.
Der er endnu ikke blevet afholdt møde i denne arbejdsgruppe.
Det er vores opfattelse, at det er vigtigt at alle parter er helt enige om at lave et fælles udgangspunkt for
konferencen for at finde frem til, hvilken ramme konferencen holdes inden for.

4. 3% besparelse (Erik)
Skal skolelederforeningen forholde sig til mulighedskataloget.
En 3 % besparelse er meget voldsom.
Det betyder, at det er afgørende, at der bliver set på besparelsen på et meget overordnet plan.
At lægge en sådan besparelse ned over skolerne efter ”salamimetoden” vil have temmelig voldsomme
konsekvenser for serviceniveauet.
Skolelederforeningen vil gå ind i arbejdet med udarbejdelsen af et mulighedskatalog.

5. Fra formandsmøde (Erik)
Orientering om indhold på formandsmøde.
Seneste formandsmøde drejede sig meget på de organisatoriske forhold.
Drøftelserne om Skolelederforeningens organisatoriske placering foregår på LC-niveau.
Foreningens økonomi er en lidt udfordret af en lille medlemsnedgang.
Der er pt. et mindre underskud, som betyder, at der vil blive taget budgetmæssige hensyn til dette i de
kommende års budgetter.
Der er faldet dom mod lederforeningen i sagen, der vedrører pædagoger på BUPL’s overenskomsters
mulighed for at være afdelingsledere i indskolingen, når de er ansat som SFO-ledere på skolen.
Dommen betyder, at pædagogen har denne mulighed.
Skoleledelsernes vilkår rundt i landets kommuner blev debatteret.
Der var en erfaringsudveksling, som synliggjorde forskelle og ligheder i landet.
Endelig var der drøftelse af formands- og bestyrelsesvalg på hovedforeningsniveau.
Dette var til drøftelse, men ikke til beslutning på nuværende tidspunkt.
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