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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. aug. kl. 8.30 – 10.30
Sted: Ilskov Skole

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

2. Tilbagemelding fra kvartalsmøde (Erik/Jes/Henning)
Følgende emner blev drøftet på kvartalsmødet den 8. august 2014:
I forhold til forhåndsaftalen blev to problematikker drøftet:
1) Der er nogle nyansatte ledere, som får et personligt tillæg for at hæve deres løn i forhold til bl.a. de
stillinger de kommer fra.
2) Forhåndsaftalen i relation til de ændrede arbejdsvilkår med sammenlagte skoler.
Erik Søgaard og Jes Monrad vil arbejde videre med at undersøge den gældende forhåndsaftale og med at
se på eksisterende forhåndsaftaler fra andre kommuner.
Konstituerede eneledere:
Opmærksomheden blev igen rettet på de ledere, der er konstituerede som skoleledere på skoler med én
eller to ledere og derfor arbejder alene.
Forvaltningen siger, at de kan se problematikken og vil være mere proaktive i forhold til at finde konkrete
løsninger, når problemet opstår.
Ledelsesrokade:
Der er ikke på nuværende tidspunkt noget nyt fra forvaltningen i relation til ledelsesrokaden.
Når der er konkrete ledernavne i spil, kontakter forvaltningen Skolelederforeningens centrale konsulenter.
Rokeringerne vil ikke involvere skoler, der ikke indgår i skolestrukturændringerne.
I relation til skolereform og L409:
Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med, at der til grupper af lærere er aftalt løntillæg ud over undervisningstillægget. Bestyrelsen mener både, at det går imod, hvad man politisk har villet betale for (undervisning) og
at det belaster skolernes lønkonti endnu engang. Der skal både findes plads til en væsentlig stigning i
udgifter til undervisningstillæg og til nyaftalte løntillæg, og det skal ske inden for en ikke forøget lønsum.

3. Basislederuddannelsen – tillæg (Erik)
Afstemning af bestyrelsens holdning vedr. tillæg til de ledere, der ikke skal på basislederuddannelsen og
som heller ikke har Grenåkurset.
Der er en lille håndfuld ledere, som har talt med forvaltningen om deltagelse i den nye
basislederuddannelse. Af forskellige grunde finder såvel forvaltningen som den enkelte leder, at det ikke er
hensigtsmæssigt at give lederen uddannelsen.
Langt de fleste, der ikke har grunduddannelse, skal have denne i den kommende tid.
Bestyrelsen havde en lang drøftelse om dette.
Der blev opnået enighed i bestyrelsen om at finde en pragmatisk løsning for de få, der er berørt af, at der i
en periode ikke har været en grunduddannelse.

4. Reform/Lov om arbejdstid. Status og evaluering af proces indtil nu (Erik)
Bestyrelsen drøftede forligstekstens krav om aftaler i MED om arbejdstid, efteruddannelse og forberedelse.
Det behandles løbende i Sektor-MED.
Bestyrelsen vil bede forvaltningen om at tage emnet op på et skoleledermøde. Dels for at give
forvaltningens fortolkning af aftalen og dels for at finde en fælles holdning til, hvordan man kan lave
sådanne aftaler i de lokale MED.

5. Årets arrangementer - gennemgang
Angående årsmødet:
Det er på tide at få lavet en fælles tilmelding til årsmødet.
Derfor kontakter Lotte Søndergaard Torben Rathe, så en fælles tilmelding kan iværksættes.
Bestyrelsen er blevet foreslået at lave en gallafest den 5. december 2014 i stedet for den årlige julefrokost.
Det stiller bestyrelsen sig positiv overfor.
Medlemsmødet flyttes derfor til den 13. november 2014 kl. 16.00 – 17.30 i forlængelse af et skoleledermøde.
Torben Rathe afbestiller derfor Hotel Eyde.

6. Kommende formandsmøde
Orientering om indhold
Næste formandsmøde ligger den 28. august 2014.
- Information om de nye strategier med fx nyt logo mv.
- Status på de organisatoriske forhold.
- Formandskabet ønsker en dialog om, hvor de store problemer i reform og L409 ligger.
- Proceduren for valg til hovedbestyrelsen skal evt. laves om for at undgå muligheden for teknsike
alliancer.
- Orientering om medlemsmøder i foråret.
- Åbent hun i de nye lokaler i Snaregade 10A.
7. Evt.
Mulighed fro telefoni for lærerne blev drøftet.
Forvaltningen siger, at der skal findes en løsning på dette.
To ting er pt. ved at blive undersøgt, nemlig Lync, som allerede findes på alle computere og Cisco, som er
et tilsvarende produkt, der skal installeres, hvis det bliver valgt.

