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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 23. juni kl. 8.30 – 10.30
Sted: Lundgårdskole

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

2. Styring af indsatsområder (Erik)
Drøftelse af måden og tidspunkterne hvorpå der igangsættes tiltag på skoleområdet
Det opleves meget belastende i skoleledelserne, når der kommer helt nye tiltag langt fremme i
planlægningen af det nye skoleår.
Det har bestyrelsen peget på over for forvaltningen, og den vil følge op med en henvendelse til det politiske
udvalg.
Der skal gøres opmærksom på, at tiltag, som griber ind i planlægningen, ikke må komme i maj/juni måned.
De garanterede ressourcer til indsatserne bliver ikke tildelt, så der kan ansættes personale til at løse de
opgaver, som de, der udpeges til indsatserne på skolerne ikke kan løse.
Der er ligeledes over for forvaltningen blevet peget på, at det er problematisk, når forvaltningesopgaverne –
både tidsbegrænsede og varige - flyttes ud fra forvaltningen og ind på skolerne.

3. Ledelsesstrukturer vedr. nye skolekonstellationer (Erik)
Problemstillingen blev drøftet.
Den drejer sig om udnævnelse af ledere på mellemlederniveau, som ikke har læreruddannelse.
Skolelederforeningen har den holdning, at skoleledere og souschefer i folkeskolen, som udgangspunkt skal
være uddannede lærere. Hvis der opstår en situation, hvor en person med en anden uddannelse alligevel
ansættes som skoleleder eller souschef, skal vedkommende organiseres i skolelederforeningen.
4. Ansættelsesprocedure for skoleledere i HK (Erik)
Procedure jf. beslutning om skolestruktur
Der er lavet en ny procedure for ansættelse af øverste skoleledere. Det tager afsæt i den politiske
beslutning om, at forvaltningen skal tættere på ansættelsen af lederne.
Proceduren foreskriver, at første samtalerunde foregår på skolen som hidtil.
Skal der afholdes flere samtalerunder, foregår det i forvaltningsregi.

5. Studietur torsdag før sommerferien (Torben)
Samarbejde med forvaltningen fremover.
Der er planlagt en dag fra kl. 8.30.
Temaet er ”Krop og bevægelse”.
Det er fortsat uklart, hvordan et sommerarrangement skal fungere fremover.
Dette vil blive drøftet frem mod næste sommerferies arrangement, men bestyrelsens anbefaling er, at det er
godt givet ud at lave et arrangement, hvor lederne får mulighed for at være sammen om et tema og ønske
hinanden god sommer.

6. Evt.
Der bliver formentlig lavet en aftale mellem forvaltning og HLF om, at der skal afsættes 20 timer pr. ECTSpoint. Hvordan de organiseres konkret på skolen er op til ledelsen.
Der er skoler, der er blevet præsenteret for et aftalepapir med plads til underskrift af leder og TR om at lave
en § 2-aftale i L409.
Skolelederforeningen anbefaler, at man er i tæt dialog med forvaltningen, før der skrives under på
aftalepapirer med faglige organisationer jvf. de udmeldinger, vi tidligere har fået fra forvaltningen/det
politiske niveau.

