
        

     
 

 

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 onsdag den 27. jan. kl. 8.30 – 11.00. 8.30 til 10.00 
fælles med HLF 
Sted: Lundgårdskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Torben Rathe 

 

 

2. Børnetopmøde i Aalborg (Erik) 

 Orientering 

Formanden var indbudt til at komme med et oplæg på Børne- og familieudvalgets januarmøde, der blev 
afholdt i Aalborg den 19. januar 2015. 
Formanden havde to pointer, som blev fremlagt. Disse var: 

1) Gabet mellem forventningerne og ressourcerne 
2) Målet om 95 % kompetencedækning 

Derefter stillede politikerne nogle spørgsmål til formanden – især angående de problemstillinger, 
lærerforeningen peger på i deres medlemsundersøgelse. 

 

3. Skolernes økonomi (Ketty) 

Drøftelse af, hvorfor der er en tendens til merforbrug på skoleområdet 

Når man ser på årsresultatet på kommunens skoler i 2015, er der 15 skoler, der har et negativt resultat. 
Bestyrelsen drøftede, hvad grunden kan være. 
Bestyrelsen har ikke lavet en gennemgang af skolerne og kan derfor ikke konstatere, om de skoler, der har 
underskud, reelt har nedbragt et større underskud og, de skoler der har overskud har brugt af et større 
overskud. 
Det kan dog konstateres, at kollegiemodellen betyder, at penge, det er meningen skal lægges ud til 
skolerne i 2015, lige så godt kunne lægges ud som blive i forvaltningen. Det er foreningens opfattelse, at 
det er kommunens samlede under- eller overskud, der har betydning og ikke, om skolerne eller 
forvaltningen har over- eller underskud. 

 

4. Kommende arrangementer (Erik) 

Generalforsamling og sommerferiearrangement 

Generalforsamlingen er ved at være planlagt. 
Der sendes indbydelse ud mandag den 1. februar 2016. 
Der arbejdes videre med sommerarrangementet senere. 
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5. Evt. 

Aflønning for inklusionskorps: 
Bestyrelsen drøftede kort problemstillinger i relation til, at der nu udlægges løn til opgaver. 
Der kan bl.a. være en problemstilling, hvis en skole får tildelt mindre økonomi, end der skal bruges til at 
aflønne ledelsen, og samtidig hæver ekstra løn for opgaver som inklusionskorpset. 

 

 

 


