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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni kl. 8.30 – 10.30
Sted: Sdr. Felding Skole

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

2. Forhåndsaftale (Erik)
Strategi vedr. håndtering fremtidige forhandlinger
Bestyrelsen havde en debat om lønniveauet og den nuværende forhåndsaftale.
Der blev ikke truffet nogen afgørelse om vores holdning, men det blev drøftet,:
 om elevtal bør være en faktor i lønudmålingen
 at bestyrelsen vil arbejde på at få de helt præcise lønoplysninger frem, så der reelt kan ses, hvordan
forhåndsaftalen virker.
 hvad det skal betyde for lønnen, når skoler slås sammen
 at lærernes generelle lønstigning på grund af den afskaffede aldersreduktion med det samme skal
slå igennem på lederlønne, så minimum den samme margen beholdes

3. Ariane (Lotte)
Problemer med skemalægningsprogrammet og påvirkning af skoleårets planlægning
Skolelederforeningen laver en skriftlig henvendelse til forvaltningen med kritik af KMD-Ariane.
Foreningen vil opfordre forvaltningen til at overveje, hvilke konsekvenser den fejlbehæftede software bør
have for KMD.
Der er efter foreningens opfattelse ingen tvivl om, at det har været medvirkende til at påvirke arbejdsmiljøet
meget negativt.

4. Reform/Lov om arbejdstid. Status og evaluering af proces indtil nu (Erik)
Der er en del uro i ledelserne, efter den politiske udmelding om, at arbejdstid, efteruddannelse og
forberedelse skal gøres til genstand for aftaler i MED om arbejdstid.
Det er vanskeligt at forholde sig til efter et skoleår med mange drøftelser, argumentationer og beslutninger,
hvor ledelsens opdrag om ikke at lave aftaler om arbejdstid ikke altid har vundet fuld forståelse blandt
medarbejderne.

5. Opdatering på skolelederarrangement/årsmødetilmelding (Torben)
Der er enighed om, at der afholdes et arrangement torsdag, den 3. juli 2015 uanset, at der er voldsomt
arbejdspres i ledelserne.
Der er 32 tilmeldte, og den endelige planlægning finder sted i løbet af uge 26, hvorefter den endelige
beslutning sendes ud til deltagerne.
Angående årsmødet, vil Torben Rathe og Lotte Søndergaard tale sammen om en fælles tilmelding.
6. Næste års fokusområde (Erik)
Fire emner skal have plads i det kommende funktionsår:
 Opfølgen på retningslinier og MED angående den politiske beslutning om arbejdstid, forberedelse
og uddannelse.
 Skolereform
 Lov om arbejdstid
 Lederløn
7. Evt.
Den aktuelle sag om lejrskoleafregning
Der skal muligvis findes et andet tidspunkt for kvartalsmøde i august 2014
Skoler uden fuld bemanding i ledelsen:
Haderup: Det undersøges, hvornår der kan slås stilling op
Højgård: Har siddet længe alene, og det kan trække yderligere ud
Lundgård: Stillingen genopslås
Skalmeje: Ansættelsesproceduren kører
Sønderager: Opslår snarest viceskolelederstillingen
Åmoseskolen og Vildbjerg: Der er ansat viceskole- hhv. afdelingsleder
Brændgård: Stadig ingen beslutning om opslag

