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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 11. okt. kl. 9.00 – 10.30.  
Sted: Sdr. Felding Skole 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad Pedersen 

    Afbud: Ingen 

 

2. Samarbejde mellem lokale foreninger og hovedforeningen  (Erik) 

- Tilbagemelding fra regionalt samarbejdsmøde 

Der har været afholdt regionalt samarbejdsmøde i Struer den 29. september 2016. Her blev følgende emner 
drøftet: 

- Forskelle i budgetterne i de forskellige kommuner i regionen 
- Besparelserne i hovedforeningen har betydet, at der er blevet råd til ansættelse af endnu en 

konsulent, hvilket der er meget brug for. 
- BUPL’s undersøgelse af vold i daginstitutioner – herunder brugen af ord som ’vold’ og ’mobning’ i 

den offentlige debat. 
- Den fælles fest torsdag aften på årsmødet 

Det blev herunder drøftet, om man kan lave differentieret tilmelding, så man kan tilmelde sig dele af 
festen eller hele festen. 

Man vil fremover, minimum én gang om året, indkalde til regionsmøde. Især de mindste kommuner har god 
gavn af sparringen i denne sammenhæng. 

 

3. Samarbejde mellem forvaltning og skoler (Erik) 

- Nyt tiltag, hvor forvaltningen kommer med på skolernes bestyrelsesmøde 

Forvaltningens besøg i skolebestyrelserne blev drøftet. 
Ud fra de tilkendegivelser, der er blevet givet til formanden, blev besøgene drøftet. Drøftelsen blev taget i 
relation til den usikkerhed, det skabte i bestyrelserne, både i forhold til formalia i forhold til at deltage i 
skolebestyrelsesmøder og med hensyn til tvivl om hensigten med besøgene. 
 
Derefter blev konsulenternes rolle i forhold til skolerne drøftet. Det er foreningens opfattelse, at det vil gavne 
skolerne, hvis der kommer en tydeliggørelse af konsulenternes roller og de forventninger, skolerne kan 
have til konsulentkorpset. Set fra skolernes synspunkt kan det opleves sådan, at: 
 

- konsulenterne sætter skolerne i arbejde i stedet for at være konsulenter for skolerne. 
- konsulenterne sætter mange nye ting i gang i mange forskellige retninger. Dette kan skabe tvivl på 

skolerne om, hvad man skal, og hvorfor man skal det. 
 

Der er brug for en strømlining af udmeldingerne fra CBL (konsulenter og CBL-leder), så de går mere i 
samme retning og, så antallet af udmeldinger kommer ned på et mere håndtérbart niveau. 
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4. Ledernes kompetenceudvikling (Erik) 

- Status 

Status for ledernes kompetenceudvikling er: 
- Der forventes et samarbejde med UCN 
- Forløbet vil foregå over fire til fem hele dage (sikkert fredage) igennem 2017 
- Emnet er forandringsprocesser 

 

 
5. Forhåndsaftale (Erik) 

- Er der behov for justeringer 

Der blev ikke fundet behov for at regulere den måde, lønnen pt. dannes på. 
Der er dog brug for en justering et sted, for at forhåndsaftalen svarer til den måde, lønnen pt. dannes på: 
Teksten under funktionsløn for centrale opgaver skal justeres, så stillingsbetegnelserne passer. Der skal 
således stå, at ’Såfremt skoleledere eller mellemledere på skoleområdet varetager opgaver af et vist 
omfang og en vis tyngde, skal der aftales en honorering for opgaven. ’ i stedet for den nuværende tekst. 
 

 
6. Evt. 

- orientering om deltagelse på Børne og Familieudvalgsmøde den 5/10 

1) Tre skoleledere og tre daginstitutionsledere har deltaget i Børne- og familieudvalgsmøde den 5. 
oktober 2016. 
Der var fire områder, som var centrale i ledernes indlæg til politikerne. Disse var: politisk styring 
efter mål, læringsbegrebet, budgettet og rekrutterings-/fastholdelse. 

2) Rekrutterings-/fastholdelsesindsatsen, som er politisk besluttet i budgetforliget. 
VIA er meget interesseret i at lave en evt. uddannelse af mentorer, hvilket ikke nødvendigvis er det, 
Skolelederforeningen finder størst behov for, når der skal laves en plan for indsatsen. 
HLF/Skolelederforeningen/Forvaltningen har opgaven i de møder, der her afholdes fælles. 
Det skal her aftales hvilken plan, der kan laves for denne indsats. 

 

 

 

 


