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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Hammerum Skole 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Torben Rathe 

 

2. Fra seneste møde med forvaltningen (Erik/Henning) 

Forvaltningen ønsker at undersøge skolernes brug af pædagoger i skolen. 
Dette blev drøftet i mødet. 
 
Det blev også drøftet, at uddannelsen af medievejledere er gjort obligatorisk. 
 
Angående den nye model for tildeling af løn til ledelse på skolerne, har der været afholdt et møde med de 
mellemstore skoler, der udtrykker bekymring over ikke at have ressourcer nok til ledelse. 
 
Tildeling af løn til skoler med ledere, der deltager som inklusionskorps, blev igen drøftet. 
Foreningen fremlagde sin holdning, nemlig at økonomien skal tildeles skolen som lederløn. 
Forvaltningen ønsker en fordeling, hvor nogle penge går til lederlønkontoen på skolen og andre til den 
enkelte leder i inklusionskorpset. 
 
I forbindelse med rekruttering og fastholdelse, blev det gjort klart, at det er nødvendigt med en mere 
gennemskuelig fordeling af tidsbegrænsede og fastansatte lærere. 
Foreningen ønsker en klar retningslinie om, hvor mange tidsbegrænsede, det er nødvendigt, der er i 
kommunen og, hvordan de tidsbegrænsede fordeles på skolerne. 
 
I forbindelse med uddannelse af ledere, er der et ønske i forvaltningen om, at alle ledere skal uddannes. 
Det blev derfor drøftet, om det skal være et krav for alle, eller det kun er nogle ledere, der skal deltage. 
 
Skolereformen skal evalueres, så der bliver lavet en tilbagemelding til forvaltningen med evalueringen. 
Skolelederforeningen foreslår, at hver skole kan indsende op til en side, hvor ledelserne giver deres egen 
beskrivelse af evalueringen. 

 

3. Undersøgelse af ledernes arbejdsmiljø (Erik) 

Orientering om udsendte undersøgelse 

Der er igangsat en undersøgelse fra hovedforeningen med deadline den 1. maj 2016. 
Alle i ledelsen er blevet bedt om at udfylde spørgeskemaet, og Skolelederforeningen i Herning vil analysere 
svarene nærmere, når de kommer. 
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4. Fra repræsentantskabsmødet (Erik) 

Orientering om mødet indhold og udfald 

Næstformanden, Jørgen Mandrup, tabte meget stort i afstemningen til repræsentantskabet. 
Forud for valget fremlagde næstformanden økonomien og kunne påvise, at der igen er styr på foreningens 
økonomi. 
 
Der har været tradition for at afholde møder blandt formændene i de gamle amter. 
Det har i den senere tid ikke været muligt at gennemføre dette med et ordentligt resultat og en ordentlig 
tilslutning. 
Derfor nedlægges disse grupper, og man bruger i stedet tid, når alle formænd er samlet, til at gå i 
netværksmøder i de gamle amtsgrupper. 

 
5. Foreningens nye hjemmeside med forbedrede muligheder (Erik) 

Håndtering af medlemskartotek  

Der er oprettet en hjemmeside i LC-lederforum. 
Den har adressen http://www.skolelederforeningen.org/for-medlemmer/min-side/ 
Går man ind på denne side, får man mulighed for at redigere sine medlemsoplysninger, hvilket foreningen 
opfordrer til. 

 

6. Evt. 

Midler til modtageelever, der går direkte ud i normalklasserne, blev kort drøftet. 
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