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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 24. feb. kl. 8.30 – 10.30
Sted: Vestervangskolen

1. Deltagere: Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud:
Henning Busted
2. Ny overenskomst (Erik)
Drøftelse af konsekvenser og muligheder både for ledere og lærere
Resultatet af overenskomstforhandlingerne gav et samlet lønløft på 5,47 % i overenskomstperioden 201518.
Der er udsendt et formandsbrev om resultatet af overenskomsten, som redegør for foreningens mening om
dette. Dette formandsbrev udsender vi til alle medlemmer.
Claus Hjortdal opfordrer medlemmerne til at stemme ja til overenskomsten, når den, i perioden 5. – 16.
marts 2015, sendes til afstemning.
Bestyrelsen drøftede i bestyrelsesmødet især to punkter i overenskomsten, nemlig spørgsmålet om
sammenhængende forberedelsestid og spørgsmålet om anvendelse af puljer.
Foreningen vil tage overenskomsten med til videre drøftelse i forvaltningen.
Det er bestyrelsens opfattelse, at bilag 1.1 i overenskomsten skaber mulighed for, at der bliver for stor
forskel på skolerne i kommunen.
Foreningen ønsker, at forvaltningen tager ansvar for, at det fælles skolevæsen igen styrkes.

3. Foreningens regnskab (Torben)
Kassereren fremlagde forslag til regnskab for 2014.
Det fremlagte regnskab blev godkendt i bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen.
4. Generalforsamling den 6. marts (Erik)
Drøftelse af indhold i beretning
Beretningen, som bliver fremlagt på generalforsamlingen, blev drøftet.
Beretningen sendes til pressen, når den er godkendt af generalforsamlingen.
Dorte West har sagt ja til at komme med et oplæg og en efterfølgende drøftelse.

5. Foreningens deltagelse i arbejdet med ny idekatalog (Erik)
Der sidder en arbejdsgruppe, som arbejder med idékataloget.
Der er lavet en metodik i idékataloget, og der sendes skemaer om forskellige emner ud til alle skoler til
udfyldelse.
Bestyrelsen ønsker, at der kommer en opsamling i ledergruppen, så der ikke blot kommer et digert værk
med en masse velmenende udfyldninger af spørgeskemaerne.

6. Fællesmøde med HLF den 28/4 (Erik)
Drøftelse af indhold
Fra bestyrelsens side er oplægget til drøftelserne i mødet med HLF:
 Overenskomsten
 Mulighedskataloget
 Kompetenceløft i hele skolevæsenet
 Håndtering af skolestrukturen

7. Evt.
Intet

