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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts kl. 8.30 – 10.30
Sted: Gjellerupskolen

1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Monrad
Afbud: Torben Rathe
2. Orientering fra kvartalsmøde (Erik/Henning)
Herunder forhåndsaftalens underskrivelse
1) Der er underskrevet forhåndsaftale.
Det sidste punkt, der skulle falde på plads, var løn til ledere med to matrikler og løn til ledere med
ledelse af daginstitutioner.
2) Der blev taget en drøftelse af foreningens tanker vedrørende et fælles skolevæsen. Dette var på
baggrund af generalforsamlingens konklusion angående dette.
3) Lederne har udtrykt tilfredshed med LUS med Bo Meldgaard.
Der er drøftet mulighed for teamsamtaler med Bo Meldgaard.
4) Der blev drøftet kompetenceplaner efter diplomuddannelserne. Her kan moduler i en masteruddannelse evt. komme på tale.
5) Opsigelse af aftale mellem kommunen og HLF om kompensation for manglende undervisningstillæg til
visse funktioner.
6) Der blev spurgt ind til arbejdsfordelingen mellem Preben Sigaard og Bo Meldgaard og den generelle
organisering in forvaltningen.
7) Der er lavet oplæg om sommerferiearrangementet den 2. juni 2015.

3. Evaluering/opsamling fra generalforsamling (Erik)
Der har været positive tilbagemeldinger fra medlemmerne, som deltog i generalforsamlingen.
Foreningen vil opfordre til, at der indkaldes til ”mandagsmøder” om den nye overenskomst.
Angående julearrangementet konkluderes det, at:
- Medlemsmøde og julearrangement holdes sammen. Det behøver ikke være på Hotel Eyde, men
kunne evt. være på en skole.
- Det foreslås, at pensionisterne ikke deltager i julearrangementet. De opfordres til at holde deres
eget arrangement.

4. Skolelederforeningens respons på mulighedskatalog (Erik/Jes)
Forslag til indhold af et høringssvar
Oplevelsen er, at det i begyndelsen var en åben proces, der blev lagt op til.
Derefter viste det sig, at det, som foregik, var meget lukket.
På det seneste sektor-MED så man de grønne (de, der foreslås gennemført) og de gule (de, der måske
foreslås gennemført), men ikke de røde (de, der ikke skal gennemføres) forslag.
Der er kommet et referat fra dette sektor-MED-møde. Her har det samlede MED kommet med en
kommentar.
Generelt om Mulighedskataloget:
- For tiden er der kun økonomi på skolerne til drift og ikke til udvikling.
- Det er vanskeligt at skabe et godt arbejdsmiljø.
- Inklusionen udfordres.
Som de ser ud i oplægget, er der tale om en rammereduktion, hvilket er yderst problematisk.
Angående besparelse på ledelse:
- Der er krav om øget ledelse på skolerne, hvilket vanskeliggør en besparelse.
- En besparelse på to mio. til ledelse svarer til en 6 % besparelse – altså væsentlig over kommunens
gennerelle behov.
- I ledelse er der også brug for tid til udvikling, men ledelsen ligger allerede i dag undergravet i
driftsopgaver.
- Det er en overvejelse værd at tænke på, hvad det er, der afgør, hvor meget tid, der er brug for til
ledelse på en skole.

5. Studietur torsdag før sommerferien (Torben)
Opsamling på, hvordan arbejdet skrider frem
Udsat, da Torben Rathe er fraværende.
6. Evt.
Bilag 1.1. i overenskomsten blev drøftet.
Dette blev set bl.a. i forhold til udmeldingerne på skoleledermødet den 19. marts 2015 i Vildbjerg.

