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Henning Busted, Næstformand        HAMHB@herning.dk            96 28 75 52    21 33 04 25 
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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 17. maj kl. 8.30 – 10.05.  
Sted: Sdr. Felding Skole 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

2. Undersøgelse af ledernes forhold  (Erik) 

Snak om resultat og brugen af undersøgelsen 

Bestyrelsen drøftede de særlige ting i undersøgelsen blandt skoleledere i Danmark generelt og i Herning 
specifikt. 
Nogle ting adskiller Herning sig fra resten af landet, og disse var særligt i fokus. 
 
Resultatet af undersøgelsen skal formidles til alle medlemmer og til forvaltningsniveauet. Foreningen vil 
prioritere samarbejde og arbejdsmiljøet højt i denne formidling. 
Hvordan det gøres, afgøres på bestyrelsesmødet i juni 2016.  

 

3. Rekruttering (Erik) 

Drøftelse af oplevelsen med at rekruttere lærere i år  
Skal der gøres noget mere/andet fremover 

Punktet skal ses i sammenhæng med evalueringen af Lov 409 og skolereformen. 
 
Der er et udvalg med forvaltningen, der arbejder med dette, og Skolelederforeningen deltager. 
Angående faste/tidsbegrænsede ansatte, er der kommet mail ud om, at man kan fastansætte i løbet af året, 
hvis den, man skal ansætte for, er fast ansat. 
 
Sidste forår blev der ansat ca. 60 i faste stillinger og 60 i tidsbegrænsede. 
 
I sammenhæng med rekrutteringsdrøftelsen blev det drøftet, at der er behov for en ny/revideret procedure. 
Herunder er der brug for at finde ud af, om der kan findes alternative løsninger, så der ikke er tale om 
overflyttelse mellem skoler. 
Ligeledes skal det undersøges, om lærere kan ansættes med en tremåneders prøvetid – svarende til det, 
der gælder på mange andre arbejdspladser. 
 
I forbindelse med ansættelse af nyuddannede, er det blevet drøftet, om der skal gælde nogle særlige vilkår 
for disse. 
Foreningens opfattelse er, at der kan være fornuft i at lave nogle fælles regler, der angiver hensyn til 
nyuddannede. Ligeledes er foreningens holdning, at tillæg på startlønnen ikke er en faktor, som vil tiltrække 
nye lærere til kommunen. 
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4. Sommerfest (Ketty) 

Drøftes i mødet i juni 2016. 

 
5. Evt. 

Intet 

 

 

 


