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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. sept. kl. 8.30 – 10.30
Sted: Gjellerupskolen

1. Deltagere: Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud: Henning Busted
2. Referat fra formandsmøde (Erik)
Temaer på formandsmødet den 27. aug.
De organisatoriske forhold blev endnu en gang drøftet.
De økonomiske udsigter frem til 2020 blev gennemgået. Der er en medlemsnedgang på ca. 140
medlemmer fra 2016 til 2020.
Pt. budgetteres der med et underskud fra 2018 og frem. Det er uholdbart, og der skal findes en løsning på
dette.
Der er blevet set på forskellige forslag til budgetkorrektioner, uden der er kommet noget konkret ud af det
endnu.
3. Besparelse på skolelederlønninger
Orientering om status og det videre forløb.
Det er pt. uvist, hvordan der skabes sammenhæng mellem undersøgelsen om fordelingen af ledernes
arbejdstid og besparelsen på lederløn/model for decentralisering af lederlønnen.
Den 6. ferieuge er stadig på tale, når der tales besparelser.
Foreningen vil følge nøje med i, hvad der sker på forvaltningsniveau angående økonomien til skoleledelse.
4. Forhåndsaftale (Erik)
Q-udvalg
Honorering af skoleledere, der varetager forvaltningsmæssige opgaver
Forhåndsaftalen er underskrevet, og den er lagt på foreningens hjemmeside.
Aflønning for deltagelse i Q-udvalget er lagt ind i stedet for FU og PU.
Når ledere varetager centrale opgaver, skal der forhandles engangsvederlag for dette.
Den sidstnævnte har allerede været forsøgt brugt to gange – den ene gang med succes.

5. Julefrokost/arbejdsdrøftelse/generalforsamling i skolelederforeningen (Erik)
Indhold, form og evt. oplægsholder
Der afholdes julefrokost den 4. december 2015.
Det overvejes at der arrangeres julefrokost på en skole i Herning by.
Der laves medlemsmøde samme dag og samme sted kl. 17.00-19.00. Temaet i medlemsmødet bliver
”Skoleledelsens arbejdsmiljø”.
Den 4. marts 2015 afholdes generalforsamling.
Der vil blive inviteret en oplægsholder, og der vil efterfølgende være debat.

6. Lokalforeningens økonomi (Torben)
Orientering
Bestyrelsen blev orienteret om lokalforeningens økonomi.
Der er økonomisk nedgang for lokalforeningerne, da der er økonomisk nedgang i hovedforeningen, som
betaler medlemsbidrag til lokalforeningerne.
Sommerafslutningens økonomi blev igen i denne sammenhæng drøftet.
7. Evt.
Det seneste Sektor-MED-møde resulterede i et høringssvar på budget 2016, hvor A- og B-side sammen
skrev et høringssvar.
Det er foreningens opfattelse, at det er fint at lave fælles høringssvar.

