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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 29. april kl. 8.30 – 10.30
Sted: Gjellerup

1. Deltagere: Christian Weile, Lotte Søndergaard, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud:
Torben Rathe

2. Fastsættelse af mødedatoer for kommende skoleår (alle)
Mødekalenderen for det næste skoleår er:
6/8-14 Kvartalsmøde 13.00-15.00 på forvaltningen
19/8-14 Bestyrelsesmøde i Ilskov
16/9-14 Bestyrelsesmøde på Vestervangskolen
21/10-14 Bestyrelsesmøde i Gjellerup
18/11-14 Bestyrelsesmøde i Hammerum
16/12-14 Bestyrelsesmøde i Sdr. Felding
20/1-15 Bestyrelsesmøde i Ilskov
24/2-15 Bestyrelsesmøde på Vestervangskolen
24/3-15 Bestyrelsesmøde i Gjellerup
28/4-15 Bestyrelsesmøde i Hammerum
19/5-15 Bestyrelsesmøde i Sdr. Felding
23/6-15 Bestyrelsesmøde i Ilskov
3/7-14 er der sommerarrangement
5/12-14 er der medlemsmøde og julefrokost
6/3-15 er der generalforsamling
23 og 24/10-14 er der årsmøde
22 og 23/1-15 er der kursus på Skarildhus

40 50 18 77

3. Forflyttelser (Erik)
Der har været forespørgsel til foreningen vedr. forflyttelser. Diskussion af foreningens muligheder i den
forbindelse.
Der har været adskillige, som har henvendt sig til bestyrelsen angående årets forflyttelser.
Erik har undersøgt sagen i forvaltningen.
Der er lavet en ny aftale om forflyttelser, hvor beskrivelsen af, hvordan en skole, der skal af med lærere , kan
spørge medarbejderne, om der er nogle, der vil forflyttes frivilligt, før man begynder at pege på nogen.
Der er kommet til at se ud, som om man kan blive frivilligt forflyttet uanset, om skolen skal ansætte lærere.
Man vil lave den nye aftale om, så dette kommer til at fremstå tydeligt, og at der som tidligere ikke vil være
mulighed for som frivillig forflytter at komme ind foran de almindelige ansøgere.
Kun ved stillingsnedgang på skolen, kan man melde sig frivilligt til forflyttelse.

4. Reform/Lov om arbejdstid. Status og evaluering af proces indtil nu (Erik)
Herunder konsekvenser vedr. budgetkonference
Det er problematisk, at de 11 scenarier om skolestruktur kommer ud på et tidspunkt, hvor der er så meget
nyt i forvejen. Det gør det vanskeligt at arbejde med skolereform og ny arbejdstid, når skolestrukturen
samtidig bliver debatteret.
Hammerum/Gjellerup har ligeledes en problemstilling, når den ny skole i øst er sendt tilbage til ny
beregning.
Bestyrelsen drøftede kort nogle af de ting, som der pt. bruges meget tid på på skolerne. Det er bl.a.
vikartimer i det kommende skoleår, lejrskoler, resttid i opgaveoversigten, fagfordelingen generelt og
fordelingen af lærernes arbejde over året.

5. Medlemsmøde Gjellerup (Erik)
Krav til OK15 er temaet
Der er en fejl i tidsplanen i den foreløbige dagsorden til medlemsmøde. Der kommer en endelig dagsorden
senere, hvor dette er rettet.
Løn bliver et væsentligt element i kravene til den næste overenskomst. Begrundelsen er, at skolehverdagen
er blevet betydeligt mere kompleks.
Bestyrelsen overvejer, om der skal laves tilmelding til medlemsmødet.
6. Revidering af vedtægter (Erik/Jes)
Jes sender bilag ud
Bestyrelsen drøftede ændringerne i vedtægterne.
Det skal undersøges, om det er et revideret regnskab, der lægges frem på generalforsamlingen. §4, stk. 9,
pt. 3 rettes til i forhold til dette.
Det fremlagte forslag til vedtægter indstilles til generalforsamlingen, efter ovenstående er undersøgt.
7. Evt.
Drøftelse om sygemeldte ledere.
Drøftelse af det 11 scenarier om skolestruktur og tidsplanen.

