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Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 21. okt. kl. 8.30 – 10.00 fælles med HLF,
10.00 – 11.00 eget møde. Nedenstående dagsorden til eget møde!
Sted: HLFs lokaler

1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud: Ingen
2. Skoleledernes lønforhold (Erik)
Opfølgning på mødet med forvaltningen
Som en af de muligheder, der kan være for at danne en nøgle til økonomitildeling til ledelse, er der
udarbejdet en model, der tager udgangspunkt i skolernes budgetter.
Skolens budget afspejler, i et relativt stort omfang, kompleksiteten i ledelsesopgaverne på skolerne.
Modellen ser ud til at indeholde nogle potentielle muligheder for en tildelingsmodel for løn til skoleledelse.
3. Repræsentantskabsmøde (Erik)
Orientering om dagsorden
Der skal spares i Skolelederforeningen.
Der er fremsat to forslag. En, hvor hovedstyrelsen nedsættes fra otte til seks medlemmer ud over
formandskabet og ingen andre ændringer. En, hvor hovedstyrelsen ligeledes reduceres til seks medlemmer,
men med en forudsætning lagt ind om, at der skal vælges et medlem fra hver region (to i København).
Det afklares i repræsentantskabsmødet den 21. oktober 2015.
Det behandles ligeledes, hvordan lokalforeningerne skal bidrage i besparelserne.
Det foreslås at nedsætte grundbeløbet fra 12.500 til 9.000 og det medlemstalafhængige beløb fra 575 kr. til
535 kr. pr. lokalt medlem.
4. Julefrokost/arbejdsdrøftelse/generalforsamling i skolelederforeningen (Erik)
Status
Der er medlemsmøde og julefrokost den 4. december 2015.
Der har været rettet henvendelse til oplægsholdere, men foreningen har endnu ikke fået svar. Det er derfor
usikkert, om der kan findes en udefrakommende oplægsholder.
Alternativet i medlemsmødet er, at bestyrelsen selv lægger op til en drøftelse, og modeller for tildeling af
økonomi til skoleledelse vil være et emne, som bestyrelsen regner med vil interessere mange.

5. Opfølgning på møde med HLF (alle)
Orientering
TR skal gennemføre en undersøgelse for DLF.
Det blev drøftet, om Skolelederforeningen vil sende en anbefaling om at dette kan foregå i arbejdstiden.
Bestyrelsen drøftede dette kort og er uafklarede om at sende en anbefaling til skoleledelserne.
Det afklares endeligt indenfor kort tid.
6. Evt.
Intet

