
        

     
 

 

Skolelederne i Herning 
 

Henning Busted, Næstformand        HAMHB@herning.dk            96 28 75 52    21 33 04 25 
Hammerum skole, Hammerum Hovedgade 1 

 Ketty Høj   LUNKH@herning.dk  96 28 78 00  21 36 94 50 
 Lundgårdskolen, Tjelevej 25  
 Torben Rathe, Kasserer  SFSTR@herning.dk 96 28 76 77  24 62 54 75 
 Sønder Felding Skole, Skolegade 29 
 Erik Søgaard, Formand  GJEES@herning.dk 96 28 71 50 22 93 49 70
 Gjellerupskolen, Skolebakken 2  
 Jes Monrad Pedersen, Sekretær VESJP@herning.dk 96 28 70 90 60 64 63 26
 Vestervangskolen, Vestergade 82 
  

 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 23. feb. kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Vestervangskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Monrad Pedersen 

    Afbud: Torben Rathe 

 

2. Nyt fra kvartalsmøde (Erik/Henning) 

Orientering 

Angående inklusionskorpset: Det er foreningens mening, at den kompensation, der kommer fra 
forvaltningen til denne type opgaver, er en kompensation, som skolen får i form af et frikøb. 
Når der nævnes, at det er pædagogiske leder, der kan indgå, skal det forstås som ledere med pædagogisk 
ansvar, hvilket stort set omfatter alle i skoleledelserne. 
 
Angående kompetenceløft af lærerne til undervisningskompetence i deres fag: Man når ikke 95 % i hverken 
2018 eller 2020. Det, der arbejdes på, er længere kursusforløb, som kan give undervisningskompetence. 
I den sammenhæng skal det gøres helt tydeligt, hvad der menes, når der loves vikardækning fra 
forvaltningen. 
 
Angående lønharmonisering: Der er forskel i, hvad skoleledere og daginstitutionsledere får i løn for 
basislederuddannelsen. 
Generelt handler dette, i Skolelederforeningens optik, om en afklaring af, om løn er noget, der skal 
harmoniseres på de to områder, eller det er op til forhandling, når der forhandles forhåndsaftale på hver sit 
område. Det er jo henholdsvis Skolelederforeningen og BUPL, der har forhandlingsretten på hvert af de to 
områder. 
 
Angående møde mellem Skolelederforeningen og det politiske udvalg: Politisk er der et ønske om, at der en 
gang om året holdes et møde mellem Skolelederforeningen og det politiske udvalg. 
Forvaltningen ser positivt på dette. 
 
Angående økonomi: Det er fortsat uklart, om serviceområde 12 ender med et positivt eller et negativt 
resultat i 2015. 
Der laves stadig afsluttende reguleringer i 2015-regnskabet. 

 

3. Skolelederforeningens repræsentantskabsmøde (Erik) 

Kampvalg på næstformandsposten 

Dorte Andersen fra Odense har proklameret sit kandidatur til næstformandsposten imod Jørgen Mandrup. 
Hun har skrevet til alle landets lokalformænd om dette. 
Der kan være andre, som stiller op til næstformandsvalget, men det er der ikke kendskab til endnu. 
Til hovedbestyrelsen skal der i år vælges formand, næstformand og seks menige bestyrelsesmedlemmer.  
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4. Kommende arrangementer (Erik) 

Generalforsamling og sommerferiearrangement 

Nedsættelse af festudvalg 

Til generalforsamlingen den 4. marts 2016 gennemgik bestyrelsen punkter til beretningen og til indsatserne 
fremover. 
 
Der skal laves et sommerferiearrangement torsdag den 30. juni 2016 i foreningsregi. 
Da foreningens økonomi er beskåret markant, kan lokalforeningens økonomi ikke bære fuld betaling af et 
sådan arrangement, hvorfor en vis egenbetaling må påregnes. 
Bestyrelsen er i gang med at arbejde med indholdsdelen. 

 
5. Evt. 

Intet 

 

 

 


