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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 18. aug. kl. 8.30 – 10.30
Sted: Vestervangskolen

1. Deltagere: Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud: Henning Busted

2. Bestyrelsens møde med forvaltningen (Alle)
Drøftelse af mødets indhold – herunder forvaltningens holdning til fremtidige ledermøder og samarbejde.
Skolelederforeningen har sendt brev til Børne- og familieudvalget om arbejdsvilkårene i maj/juni måned.
Brevet er modtage og der er kvitteret fra Dorte West.
Punktet behandles under eventuelt på udvalgsmødet den 19. august 2015.
Ressourcetildeling på skoleledelsesområdet:
Der sendes spørgeskema ud om arbejdsopgaverne i ledelserne. Det vil delvist danne udgangspunkt for en
ny ressourcetildeling til området.
Skolelederforeningen følger det tæt og regner med at blive involveret.
Fagopdelte ledermøder:
Møder med/uden mellemledere blev drøftet.
Skolelederforeningen er af den opfattelse, at der skal være fora, hvor mellemledere er med i
drøftelser/dialog.
Rekruttering:
Problematikken om, at færre og færre søger lederstillinger blev drøftet. Det er nu problematisk at få
ansøgere til alle stillingsniveauer.
Der blev drøftet forskellige muligheder, men det er svært at finde en god løsning.
Tillæg:
Mod forventning er tillæg til vejledere ikke blevet opsagt.
Skolelederforeningen forventer, at de bliver opsagt med virkning fra 1. august 2016.

3. Arrangement vedr. sidste torsdag inden sommerferie (Erik)
Foreningens muligheder for at opretholde et arrangement.
Det er en økonomisk udfordring, hvis Skolelederforeningen skal afholde sommerarrangementet.
Det er ligeledes et vanskeligt tidspunkt for Skolelederforeningen, hvis den skal stå for at arrangere
arrangementet.
Angående økonomien kunne det være en mulighed, at deltagerne betaler et mindre beløb privat, og
Skolelederforeningen derefter spæder til med resten.
Det ligger Skolelederforeningen stærkt på sinde, at der afholdes et arrangement.
I samme forbindelse drøftede bestyrelsen julefrokosten. Det undersøges, om der er nogen, der vil hjælpe
med at arrangere noget.
4. Forhåndsaftale (Erik)
Q-udvalg
Honorering af skoleledere, der varetager forvaltningsmæssige opgaver – bilag
Skolelederforeningens formand og det fødte Sektor-MED medlem fra daginstitutionerne sidder i Q-udvalget.
De gamle tillæg til FU- og PU-medlemmer slettes og medlemmer i Q-udvalget honoreres i stedet.
Hvis man bliver pålagt af forvaltningen at varetage opgaver, som er forvaltningsopgaver eller opgaver for en
anden skole end ens egen, kan dette udløse et tillæg.
Alle tillæg skal underskrives af Skolelederforeningens formand, og det indskrives i forhåndsaftalen, at dette
aftales, før en leder pålægges opgaven.
De opgaver, der kan komme på tale, er opgaver som beskrevet ovenfor og ikke opgaver, hvor man fx indgår
i et udvalg i forvaltningen, hvor man er med til at rådgive eller sparre forvaltningen.
5. Mødet i Silkeborg (Erik)
Afstemning af bestyrelsens holdninger jf. dagsordenens pkt. 3
Torben Rathe, Jes Monrad og Erik Søgaard deltager i regionsmøde i Silkeborg.
På mødet skal forholdet mellem lokalforeninger og hovedforeningen drøftes med henblik på revision af
strategien.

6. Afgørelse vedr. forsikringsforhold på kommunens PCere (Ketty)
Bestyrelsen drøftede problemstillingen om, hvornår man kan opkræve betaling af forældrene i forbindelse
med ødelagte pc’er.
Det kan nogle steder betyde en relativ stor økonomisk udgift for skolen.
7. Evt.
Bestyrelsen retter en henvendelse til forvaltningen om at flytte højskoleaftenen, så den ikke kolliderer med
Skoleledernes årsmøde.
Netværksmødet, der kolliderer med årsmødet flyttes i netværkene.
Der er pt. to sygemeldte medlemmer af Skolelederforeningen i Herning.
Bestyrelsen drøftede kort problematikken vedr. ansættelse af skoleledere/souschefer, som ikke er under
LC-overenskomst.

