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Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 15. dec. kl. 8.30 – 10.30
Sted: Sdr. Felding Skole
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud: Ingen
2. Tilbagemelding fra kvartalsmøde.
 Der har været tilbagemeldinger til skolelederforeningen fra nogle skoler, der mener, de er blevet hårdt
ramt i den nye tildelingsmodel til ledelse.
 Skolelederforeningen meldte tilbage til forvaltningen fra medlemsødet.
 Der har været rettet henvendelse fra HLF om, at de og formanden fra LO gerne vil på besøg på nogle
skoler. Der er ikke en egentlig dagsorden, så de skoler, der har fået henvendelsen, vil gerne høre lidt
mere om, hvad besøget drejer sig om.
 I kvartalsmødet blev det drøftet, at lærerne/HLF, i følge en medlemsundersøgelse i Herning og IkastBrande, har konkluderet, at få lærere har haft mulighed for dialog med ledelsen om opgaveoversigterne
for 2015/16. Det er lederforeningens opfattelse, at der har været mulighed for alle lærere for at få en eller
flere samtaler om deres opgaveoversigt. Nogle lærerne har en anden opfattelse, så der er noget, der
tyder på, at de dialoger, der er tilbudt på skolerne, skal proklameres tydeligere på skolerne.
 Det er foreslået at forårets MED-dag har temaet ”De høje følelsesmæssige krav og konflikthåndtering”
3. Evaluering af medlemsmøde/julefrokost (Erik)
Opfølgning og evt. drøftelser af ændringer.
 Medlemsmødet havde Jørgen Mandrup på programmet. Jørgen havde en god halv time til sit oplæg, og
der var en god debat i forlængelse af denne.
 Jørgen fremlagde undersøgelser og konklusioner om ledernes arbejdsvilkår på landsplan.
 Bagefter var der debat om lederlønsressourcen og om lærernes dialog om opgaveoversigten.
 Til julefrokosten var der et relativt fint fremmøde. Der var mødt 27, og det var samtidig rigtig fint at se, at
mange af vore nye kolleger havde meldt sig til. Det er en god anledning til at lære hinanden at kende.
 Bestyrelsen er fortsat af den overbevisning, at første fredag i december er det rigtige tidspunkt for
medlemsmøde/julefrokost.
 Måske vil nogle af medlemmerne i fremtiden være behjælpelige med at arrangere fx. noget
underholdning. Dette vendes der tilbage til senere på året.
 Afsluttende blev Hernings deltagelse i årsmødets fest diskuteret. På baggrund af årets oplevelser, kan
det overvejes, om der skal arrangeres noget andet som alternativ til den store festaften.

4. Samarbejde med forvaltningen og det politiske niveau (Erik)
Formanden er blevet bedt om at deltage på kommende BFU-møde
Skolelederforeningens formand er inviteret til at komme med et oplæg på kommende BFU-møde som
afholdes ifm. børnetopmødet i Aalborg. Denne indbydelse har formanden takket ja til.
Budskabet fra Herning er bl.a.:
 Der sker lokalt på de enkelte skoler rigtig meget godt i relation til at få skolereformen til at fungere. Dette
set i relation til det politiske opdrag, skolerne fik efter indførelse af reformen.
 Skolelederforeningen vil fokuserer på, hvordan det lokale samarbejde foregår på skolerne. Det er
lederforeningens opfattelse, at der er store medarbejderinddragelse og dialog i udmøntningen af
arbejdstid og reform, hvilket giver den bedst implementering inden for de givne rammer.
 Lederlønnen
 Ressourcerne til skolerne
 Indførelse af reformen generelt
5. Foreningens økonomi (Torben)
Orientering
Foreningen har, med udgangen af budgetåret, likvider på 42.000 kr.
Det er mindre, end foreningen gik ind i budgetåret 2015 med, så der tæres på formuen.
Lokalforeningerne har været ramt af, at bidragene centralt fra har været mindre end normalt for at hente et
stort underskud ind. Dette var gældende i 2015. Fra 2016 bliver det centrale bidrag igen sat op – dog ikke til
det gamle niveau.
6. Evt.
Mødet, hvor HLF også deltager, flyttes fra den 20/1-2016 til den 27/1-2016.

Tak for godt samarbejde – og glædelig jul.

