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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 18. nov. kl. 8.30 – 10.30
Sted: Hammerum

1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud:
Ingen

2. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen (Erik)
Velkommen til Ketty Høj.

3. Deltagelse i proces vedr. MED-samarbejde (Erik)
Skolelederforeningen er inviteret til at deltage i et udvalg, der skal arrangere en MED-konference på
Skarrildhus i februar.
Skoleledelsen, TR og AMR er adviseret et møde på Skarrilhus den 5. februar 2015, hvor inddragelse af
lokale MED i skoleårets planlægning skal drøftes.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er vigtigt, at ledelserne i Herning kommune er enige om, hvordan
dette håndteres.
Forvaltningen må derfor endnu en gang gøres opmærksom på, at vi vil have dette på skoleledermøde til
drøftelse og for at afstemme synspunkter.
Formanden melder sig til gruppe, der planlægger dagen sammen med CBL, HR og HLF.
Det er nødvendigt, at det afklares, om der i budgetforligsteksten menes retningslinier eller aftaler, hvor dette
omtales. Det er ligeledes vigtigt at få afklaret, om der findes et begreb i MED-reglerne, der hedder aftaler,
og hvilken arbejdsretlig betydning sådanne har.

4. Opsamling på medlemsmødet (Erik)
Opsamling og fastlæggelse af videre proces pba. tilbagemeldingerne på medlemsmødet
Der var mødt 23 medlemmer frem til medlemsmøde.
Debatten handlede om løn, og der var en god drøftelse på mødet.
På medlemsmødet i foråret 2015 skal det drøftes, om der skal holdes galla eller noget lignende, eller vi skal
tilbage til julefrokosten med et forudgående medlemsmøde.
Tilbagemeldingerne i løndiskussionen var entydigt, at forhåndsaftaler er en god måde at fastlægge lønnen.
Det er vigtigt, at der er en afstand mellem de tre stillingstyper, der er i skoleledelserne.
Det er dog også vigtigt at understrege, at lønnens størrelse stadig er et problem set i forhold til lærernes
løn.
Vi mangler stadig at få en tilbagemelding fra forvaltningen om lederlønsummens størrelse.
Der lægges en kort sammenskrivning på hjemmesiden under ’Referat fra medlemsmøde’ af de tre gruppers
tilbagemeldinger.

5. Fremadrettet strategi vedr. samarbejdet med det politiske niveau (Erik)
Udgangspunkt i brevet sendt til det politikerne
Der er ikke kommet svar på Skolelederforeningens brev til det politiske niveau.
Det er uklart, om vi kan forvente et svar og ligeledes, hvordan skrivelsen behandles.
I brevet fremgår det, at vi er blevet udsat for en 6 % effektivisering. Der har været lidt tvivl om, om det er 6
eller 10 %, skolerne blev effektiviseret i dette skoleår.
Meningen var, at det var ca. 10 %, der skulle til for at forøgelsen af undervisningstiden for lærerne, blev som
forudsat. Det endte dog med, at det kun blev nødvendigt at reducere med 6 %.
Bestyrelsen har fået mange positive tilbagemeldinger om, at det er godt, at det politiske niveau er blevet gjort
opmærksom på det pres, den nuværende effektivisering og en evt. fremtidig 3 % reduktion har på
skolevæsenet og de lærere, der skal undervise eleverne i en ny reformvirkelighed.

6. Evt.
Der er en del ledige stillinger, som bliver ledige på stort set samme tid. Der har været drøftelse om, om det
var bedst at slå dem op samtidig, eller der vil være et bedre ansøgerfelt, hvis de slås op på forskellige
tidspunkter.

