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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 21. jan. kl. 8.30 – 10.30
Sted: Sdr. Felding

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

2. Til kvartalsmøde (Erik/Lotte)
Herunder forespørgsel fra forvaltning om mentorkorps af rutinerede skoleledere
Næste kvartalsmøde afholdes den 10. marts 2014.
Der er to ting, som allerede er aftalt til drøftelse:
1) Forvaltningen vil gerne oprette et mentorkorps
2) Ledernes arbejdsmiljø
Ad. 1)
Der er fire spørgsmål, der efter Skolelederforeningens menig skal indgå i drøftelsen:
1) Er det kun for eneledere?
2) Er det kun skolelederen?
3) Vil man matche mentorer fra små skoler med nye ledere fra samme og ligeledes med større skoler?
4) Hvilket antal mentorer regner forvaltningen med?
Ad. 2)
Der er foreningens opfattelse, at der, trods stort arbejdspres og mange forandringer, er er god optimisme i
skoleledergruppen.

3. Skolelederforeningens indstilling, hvis der medgår væsentlig mertid ved indførelse af ny software
(PULS)
Punktet er taget på dagsordenen på foranledning af en forespørgsel.
Det blev aftalt, at det tages op på kvartalsmøde med forvaltningen.
Det er vanskeligt at finde ud af, hvornår der, i denne slags situationer, er tale om merarbejde

4. Reform/Lov om arbejdstid. Status og evaluering af proces indtil nu
Der er en problemstilling angående udmeldinger fra forvaltningen og skolernes egen planlægning.
Indimellem er tidspunkterne for, hvornår skolerne går i gang med at lægge planer og tidspunkterne for,
hvornår der kommer beslutninger ud fra forvaltningen svære at få til at hænge sammen.
Som ex herpå kan nævnes problemstillingen angående §3.4, hvor der ikke er meddelt noget fra
forvaltningen om placering, mens skolerne efterhånden er langt i planlægningen af elevernes skema.
Det er ligeledes et generelt problem, at de ting, der centralt fra skal understøtte skolerne i arbejdet, ikke
virker. Det handler fx om Den digitale Skole og Klare fælles Mål.

5. Referat fra december
Blev udfærdiget.
6. Evt.
Jes Monrad udsender indbydelse til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

