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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. aug. kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Gjellerupskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Pedersen 

    Afbud: Ingen 

 

2. Tilbagemelding fra bestyrelsens møde med forvaltningen  (Alle) 

- Herunder stillingtagen til deltagelse ved møde om lederundersøgelse 

De igangværende ”trepartsforhandlinger” mellem forvaltning, skolelederforening og lærerforening blev kort 
drøftet 
Forflyttelse af lærere: 

- I det kommende år bliver muligheden for en ny ordning angående lærerforflyttelser bearbejdet. 
Valg til Q: 

Sammensætningen af Q og valgproceduren for at komme i Q blev rejst. Herunder vigtigheden af at 
føle sig repræsenteret af Q-repræsentanten i netværket. 

Økonomi: 
- Det blev drøftet, at det ikke giver mening, hvis der fremover vil komme indkøbs- og ansættelsesstop 

hvert efterår. 
- Væsentligheden i, at det er gennemskueligt, hvilke beløb, forvaltningen støtter skolerne med i 

forskellige situationer – fx til uddannelse 
- Forventningen om, at man abonnerer på/får læst en række nyheder på instra (fx TaskForceNyt) 

blev problematiseret 
 
Der vil efterfølgende blive afholdt et møde med forvaltningen om lederundersøgelsen, som lederne har 
svaret på. Mødet holdes med forvaltningen, formanden og næstformanden i foreningen. 

 

3. Årets arrangementer (Erik) 

Årsmøde: 
Deltagelsen i årsmødets store torsdagsfest blev drøftet. 
I bestyrelsen er der forskellige holdninger til, om det er bedst at deltage den store fest eller ikke. Der vil blive 
arbejdet på, at ledelserne enten samlet deltager i festen eller er sammen i byen  

Oplægsholdere til julefrokost og generalforsamling: 
Det foreslås, at den nye direktør, Louise Raunkjær, og den nyvalgte næstformand i Skolelederforeningen 
spørges om muligheden for et oplæg før julefrokosten og til generalforsamlingen. 
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4. LUS (Erik) 

Vi sidder med i et udvalg om lederudviklingssamtaler. Input til arbejdet. 

Foreningen deltager i et udvalgsarbejde om dette. 
Der skal laves et nyt koncept. 
Det er her vigtigt, at ledernes arbejdstid kommer med i drøftelserne i LUS. 

 
5. Evt. 

Aftale kørsel den 25/8 

Torben, Erik og Jes kører sammen fra Herning og Henning kører selv. 

 

 

 


