
        

     
 

 

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 tirsdag den 15. nov. kl. 8.30 – 10.00.  
Sted: Vestervangskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

2. LUS  (Erik) 

- Arbejdet med materiale til lederudviklingssamtaler 

Der er lavet et forslag til materiale, som skal bruges til LUS. Dette materiale er prøvet af i den gruppe, der 
har udarbejdet det. 
Modellen tager udgangspunkt i lederkodeks og lederkæderne. 
Fra foreningens side foreslås det, at der laves individuelle LUS hvert andet år og udvklingssamtaler for den 
samlede ledelse på skolen hvert andet år. 
De områder, LUS tager op, skal vurderes samlet for skoleledelsen på de enkelte skoler. Der skal samlet ses 
på, om ledelsen løser opgaverne tilfredsstillende, da mange skoler har uddelt opgaverne mellem lederne. 
Ligeledes skal forvaltningens LUS med øverste skoleleder vurderes som en samlet opgaveløsning 
skolelederen og forvaltningen imellem. 

 

3. Årsmøde (Erik) 

- Evaluering og booking næste år 

Der er tilfredshed med programmet til årsmødet i år. Nogle havde før mødet syntes, at programmet så lidt 
tyndt ud, men det viste sig at være rigtig gode programpunkter og foredrag. 
Herningmiddagen var hyggelig, og der er ingen i bestyrelsen, der har hørt positive tilbagemeldinger fra den 
store fællesarrangement. 
Bestyrelsen tager deltagelsen i fællesarrangementet torsdag aften med til drøftelse på medlemsmødet til 
julearrangementet. 
Der er pt. 45, der har tilmeldt sig årsmøde 2017. 
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4. Orientering om arbejdet i udvalg (Erik, Henning) 

- Orientering om arbejdet i de udvalg, hvor foreningen er repræsenteret 

1) Forflyttelser 
Hele problematikken vedrørende proceduren ved forflyttelser er meget kompleks. 
For at få alle områder dækket, inden man eventuelt overvejer, at der skal laves en ny procedure, foreslår 
foreningen, at formand og næstformand beder om et møde med Bo Meldgaard, Anette Nørtoft og Martin 
Buhr. 
2) Styregruppen til kompetenceudvikling af lærere 
Der har været rejst en problemstilling vedrørende eksamination i forbindelse med de uddannelser, hvor 
lærerne får linjefagskompetence. 
Det er ligeledes blevet diskuteret, om kvaliteten af VIAs undervisning lever op til skolernes/studerendes 
krav.  
Det siges, at der er lærere, som gerne har villet gå til eksamen, så de reelt har linjefaget. 
Det skal undersøges nærmere, hvad der ligger i dette. 
3) Offererstatningsloven 
Der er nu kommet en vejledning, som er blevet gennemgået på et skoleledermøde. 
Der er en mulighed for at udfylde et stykke papir med begrundelser for ikke at lave politianmeldelse. Når 
dette udfyldes, er læreren stillet ligesom, hvis der havde været foretaget politianmeldelse. 

  
5. Julefrokost (alle) 

Der sendes indbydelse til medlemsmøde/julearrangement ud umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 
I år er økonomien god nok til, at arrangementet kan gøres gratis. 
Der afholdes medlemsmøde fra 17.00 til 18.30, hvor direktør Louise Ravnkjær vil komme med et oplæg. 
Fra 18.30 og frem er der julearrangement. 

 

 

 

 

 

 

6. Evt. 

Intet. 


