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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. jan. kl. 9.30 – 11.30
Sted: Lundgårdskolen

1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud:
Ingen
2. Forhåndsaftale mm. (Erik)
Orientering om status
Forhåndsaftalen blev ikke gjort færdig på kvartalsmødet den 19. januar 2015.
Der berammes et nyt møde inden marts 2015, hvor aftalen forhåbentlig bliver færdig.
Aftalen skal indeholde noget om CBL’s lederuddannelse.
Det er ligeledes ønskeligt, at aftalen kommer til at indeholde et tillæg til mellemledere på
overbygningsskoler, som ikke har souscheffunktionen.
3. Fællesmøde med HLF (Erik)
Aftale om, at vi afholder et fælles møde med HLF. Fastlæggelse af dato og evt. indhold.
Formanden for Skolelederforeningen og formanden for HLF har nogle gange haft drøftelser om, hvordan det
står til i skolevæsenet set med fagforeningsbriller.
Skolelederforeningen vil gerne formalisere mødet mellem de to foreninger ved at aftale fx et møde om året,
hvor de to bestyrelser sætter sig sammen.
Formanden for HLF vil gerne være med til at afholde et sådant møde men vil have, at der skal komme
noget konkret ud af det.
I bestyrelsen er der enighed om at afholde et fælles møde. Bestyrelsen foreslår enten den 24. marts eller
den 28. april 2015.

4. Generalforsamling den 6. marts (Erik)
Fastlæggelse af program
Dagsordenen for generalforsamlingen blev så vidt muligt fastlagt.
1) Godkendelse af nye vedtægter til beslutning
2) Evaluering af måden, vi lavede juleafslutning på i 2014
3) Forslag til tema, hvor der inviteres en oplægsholder: ”Den fælles folkeskole” og herunder set i
forhold til privatskoler og internt mellem skolerne.
4) Eventuelt.
Bestyrelsen forsøget at invitere Dorte West til at komme med oplæg til temaet.
Generalforsamlingen berammes til kl. 17.00 til 18.30
Kl. 18.45 er foreningen vært ved en middag.
Generalforsamlingen holdes på Hotel Eyde den 6. marts 2015.
Der sendes dagsorden ud, når oplægsholderen er afklaret.
5. Fra kvartalsmøde (Erik)
Orientering om indhold på kvartalsmøde.
Der er ind i mellem ledere, som beder om mere i løn fx for at have varetaget en opgave.
Hvis dette bevilges uden om forhåndsaftalen og uden drøftelse med formanden, finder bestyrelsen dette
beklageligt.
Derfor er det aftalt, at skulle dette opstå, skal det gå igennem formanden for foreningen.
Angående overgangen til ny ressourcetildeling, kommer der en forvaltningsmeddelelse om, hvordan den
implementeres.
Der er politisk vedtaget, at ingen skole kan vinde/tabe mere end 2 % det første år.
Der laves samtidig en overgangsordning over tre år.
Forvaltningen vil vende tilbage til at lave et sommerafslutningsarrangement, som det har været kendt
gennem mange år.
Arrangementet kommer til at ligge den første torsdag i elevernes ferie.
Torben Rathe går ind i arbejdet med at arrangere dette i samarbejde med Bo Meldgaard.
Det blev drøftet, hvordan skoleledere udpeges til diverse arbejdsgrupper i forvaltningen.
Der har hidtil været forskellige måder:
1) Muligheden er blevet lagt ud, og så har man kunnet foreslå sig selv
2) Formanden for Skolelederforeningen er blevet spurgt
3) Der har været ”prikkerunde”
Seniordage:
- Disse gælder også for skoleledere
- De kan udbetales som pensionstillæg eller løn hvis ikke, de afholdes
- Hvis ikke man vil afholde dem i 2016, skal man meddele dette inden 1. oktober 2015.
- En seniordag udgør ca. 0,47 % af en årsløn
Sidst blev skolernes økonomiske situation i alt drøftet.
6. Ressourcetildelingsmodellen kombineret med 3% besparelsen (Torben)
Det er problematisk, at ressourcetildelingsmodellen blev valgt pga. høringssvar, der er udarbejdet i en
forståelse af, at økonomisk omfordeling og ressourcetildelingsmodellen ville blive vedtaget afhængigt af
hinanden. Desuden blev forvaltningens indstilling til resursetildelingsmodel heller ikke fulgt.
For de skoler, der mister 2 % i model 3’s første år, er blevet effektiviseret med 6 % og står over for en 3 %
besparelse, er der tale om en meget betydelig reduktion af økonomien.
En så stor besparelse er meget svær at håndtere.
7. Kørselsgodtgørelse (Torben)
Bestyrelsen drøftede, hvordan Herning kommune kan nøjes med at udbetale lav takst ved tjenstlig kørsel
for skoleledere.
8. Evt.
Ansættelsen af ny centerchef blev kort drøftet.
Den første runde er afholdt, og nu går man videre med anden runde.

