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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 8.30 – 10.30
Sted: Vestervangskolen

1. Deltagere: Christian Weile er indbudt til at deltage. Desuden deltog Henning Busted, Lotte Søndergaard,
Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud:
Ingen

2. Evaluering af generalforsamling (alle)
Er der tiltag, vi skal sætte i værk som følge af generalforsamlingen?
Tilbagemeldingerne er, at det var en god generalforsamling, og at det var rart, at Helen Sørensen havde lyst
til at deltage.
Nogle har kommenteret, at valgproceduren var for komprimeret, og at de opstillede, af hensyn til dem, der
ikke kender alle, måske skulle sige lidt om sig selv.
På generalforsamlingen var der en tilkendegivelse om, at bestyrelsen for ofte skriver, at løsningen på et
problem er at tage det op på kvartalsmøde.
Bestyrelse drøftede dette og blev enig om, at det kan gøres tydeligere i referaterne, at bestemte navngivne
problemstillinger har været drøftet i kvartalsmøder.
Mange gange, hvor problemer har været lagt frem i kvartalsmøder, har forvaltningen lyttet til
tilkendegivelserne, og har derefter forhåbentlig medtaget tilkendegivelserne i deres egne videre drøftelser.
De ting, bestyrelsen lægger frem er ofte ting, vi har mulighed for at tilkendegive vores mening om og ikke
ting, vi har mulighed for at forhandle om.

3. Tilbagemelding fra kvartalsmøde (Lotte/Erik)
a) Det ser ud til, at overførslerne fra 2013 til 2014 hænger godt sammen på skoleområdet.
b) Foreningen fremlagde sin holdning til diskussionen om merarbejde.
Det, der blev nævnt var, at der er to typer, der kan medføre det, der opleves som
merarbejde. Det er :
1) ved fx indførsel af skolereform. Her kunne forvaltningen honorere alle med et beløb eller fx
arrangere en studietur.
2) ved fx sygdom i ledelsen, hvor det blev fremført, at forvaltningen
1) kunne have en ansat i forvaltningen
2) hvis der fx er en skole, som har plads til knap tre i ledelsen, kunne en
sådan skole træde til med hjælp
3) en fx tidligere leder, som direkte købes ind til at hjælpe
c) Foreningen fremførte sin holdning til personalearbejdspladser. Her er holdningen, at det ikke skal i
udbud, men at pengene skal ud til skolerne hurtigst muligt, så skolerne kan begynde at foretage sig noget
konkret.

4. Reform/Lov om arbejdstid. Status og evaluering af proces indtil nu (Erik)
Herunder samarbejdet med HLF.
På det seneste Sektor-MED-møde rejste B-siden lærerarbejdspladserne.
De fremførte, at det er helt essentielt, at der kommer ordentlige arbejdspladser, for at lærerne i den nye
virkelighed kan få ordentlige arbejdsforhold.
Det var ikke muligt at finde enighed mellem A- og B-siden om at skrive en fælles udtalelse om
personalearbejdspladserne.
HLF har derfor lavet sin egen udtalelse om problemet.

5. Revidering af vedtægter (Erik)
Forbered vedtægtsændringer, så de svarer til den aktuelle situation
Erik Søgaard og Jes Monrad aftaler møde, hvor forslag til vedtægtsændringer bliver udarbejdet.
De ændrede vedtægter skal godkendes på generalforsamling i marts 2015.
6. Sommerarrangement (Torben)
Der har tale om en ny form for skoleledersammenkomst ifm. Sommerferien
Der laves et arrangement arrangeret af Skolelederforeningen.
Arrangementet kommer til at ligge torsdag, den 3. juli 2014.
For at få økonomien til at hænge sammen, bliver det nødvendigt at opkræve en betaling fra skolerne.
Foreningen vil tale med Sven Nørgaard, om det kan lade sig gøre at forvaltningen hjælper lidt til med det
økonomiske.
Der er indkaldt til møde i en gruppe, som vil planlægge arrangementet.
7. Evt.
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde torsdag, den 27. marts 2014 i København.
I mødet skal der vælges ny formand. Det er kun Claus Hjortdal, der er opstillet.
Desuden skal der vælges en næstformand mellem fire opstillede.

