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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj kl. 8.30 – 10.30
Sted: Sdr. Felding

1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud:
2. Opfølgning på fællesmøde med HLF (Erik)
Herunder forståelse af ny overenskomst
HLFs indbydelse til at høre deres konklusion på vores opgaveoversigter
Bestyrelsen havde en drøftelse af HLF’s forslag om at lave et vikarkorps til at stå imod det forøgede
vikarforbrug i forbindelse med afholdelse af 6. ferieuge.
Forslaget er efter bestyrelsens opfattelse godt, men det kan reelt ikke bruges i dagens skole, primært fordi
skolerne har økonomien til vikardækning ude og derfor bruger skemalagte vikartimer.
HLF indbyder til at gennemgå skoleåret 2014/15’s opgaveoversigter sammen med skoleledelserne.
Skolelederforeningen har ikke nogen holdning til, om man skal gøre dette eller ikke. Det må være op til den
enkelte ledelses overvejelse.
Bestyrelsen er stadig usikker på, om lederne føler sig klædt på til OK15.
Kvartalsmødet den 18. maj 2015 blev aflyst, så der har ikke været lejlighed til at drøfte med forvaltningen,
om der skal afholdes ”mandagsmøder”.

3. Besparelse på lederløn (Erik)
Strategi for samarbejdet med forvaltningen i den forbindelse
Skolelederforeningen har bedt forvaltningen om, at der bliver iværksat en undersøgelse af hvilken
ledelseskraft, skolerne i Herning skal have.
Bestyrelsens drøftelse kredsede om spørgsmålet om, hvordan man kan spare 2 mio. kr. på ledelse. Vi er
ikke klar over begrundelsen for, at man vil gøre dette.
Blandt andet undrer bestyrelsen sig over, hvordan man kan lave så stor en besparelse uden overhovedet at
vide, om det er muligt.
Uden konkret at tage stilling til det, drøftedes fordele/ulemper ved at lave en ressourcetildelingsmodel for
ledelse.

4. Fastlæggelse af kommende skoleårs møder (Alle)
Herunder fastlæggelse af møder med HLF

Kvartalsmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Årsmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Julefrokost
Bestyrelsesmøde
Vinterseminar
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

6. august 2015
18. august 2015
15. september 2015
20. oktober 2015
22.-23. oktober 2015
17. november 2015
15. december 2015
4. december 2015
19. januar 2016
21.-22. januar 2016
23. februar 2016
4. marts 2016
15. marts 2016
19. april 2016
17. maj 2016
21. juni 2016

8.00-10.00
8.30-10.30
8.30-10.30

Forvaltningen
Vestervangskolen
Gjellerupskolen
HLF første time. Derefter hos dem alene

8.30-10.30
8.30-10.30
8.30-11.00

Hammerum skole
Sdr. Felding skole
Medlemsmøde før julefrokosten
Lundgårdskolen med HLF første time

8.30-10.30

Vestervangskolen

8.30-11.00
8.30-10.30
8.30-10.30
8.30-10.30

Gjellerupskolen med HLF første time
Hammerum skole
Sdr. Felding skole
Lundgårdskolen

5. Studietur torsdag før sommerferien (Torben)
Opsamling på, hvordan arbejdet skrider frem
Det ser ud til, at det bliver nødvendigt at revidere den planlægning, der er foretaget.
Der er to modeller for arrangementer, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvilken det
bliver.
Det er økonomien i forvaltningen, der afgør dette.

6. Evt.
Der var en kort debat om, at man ikke skal tildele de ”timer”, der kommer i ressourcetildelingen til fx SI,
musikudvalg, teaterudvalg mv. til lærerne med hvervet.
Økonomien, man får til dette, skal anvendes til at købe lærerressourcer til at udføre det arbejde, den berørte
lærer ikke kan udføre, når vedkommende skal arbejde i et kommunalt udvalg.

