
        

    
 

 

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 13. dec. kl. 8.30 – 10.00.  
Sted: Lundgårdskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

 

2. Styring af skolerne i Herning Kommune (Erik) 

- Drøftelse af henvendelse fra Louise Raunkjær, med beslutning om tilbagemelding 

- Drøftelse af orientering af skolelederforeningens medlemmer  

Medlemsmødet den 2. december 2016 tog en lidt anden drejning end forventet. Louise Raunkjær holdt et 
kort oplæg og åbnede derefter for, at skolelederne kunne komme med deres ønsker om hvilke forandringer, 
de gerne ser i fremtiden. 
Der blev her gjort opmærksom på, at skolelederne oplever en detailstyring bl.a. gennem ”Strategi og 
Handleplaner”. Skolelederne vil gerne styres af mål og retning, men vil, under hensyntagen til den enkelte 
skoles kultur, selv finde derhen – i samarbejde med bl.a. forvaltningen.  
Formanden har siden været i dialog med forvaltningen om dette. 
Louise Raunkjær har bedt om et møde angående denne problemstilling, og det er besluttet, at 
formandskabet tager dette møde. 
Louise Raunkjær og formanden har aftalt, at formanden skriver til medlemmerne, at forvaltning og 
lederforening er i gang med en proces vedrørende dette. Dette udsendes i mailen sammen med 
nærværende referat. 

 

3. Julefrokost (Erik) 

- Evaluering af medlemsmødet/frokosten 

Det var en god og hyggelig julefrokost med 37 deltagere den 2. december 2016. 
Det er blevet drøftet, om julearrangementet skal afholdes på en midtbyskole, hvor nogle, der melder sig til 
det, selv står for arrangementet. 
 
Medlemsmødet, der gik forud for frokosten, er evalueret under pt. 2. 
 
Næste år afholdes medlemsmøde/julefrokost den 1. december 2017. 
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4. Orientering om arbejdet i udvalg (Erik, Henning) 

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

Foreningen indgår i en række udvalg. 
 
Fastholdelse og rekruttering: 

 Udvalget består af tre fra VIA, Anette Nørtoft, et kredsmedlem fra HLF og næstformanden i 
skolelederforeningen. 
Foreningens holdning er, at fastholdelse er et større problem i Herning kommune end rekruttering. 
For nyuddannede er nedsat undervisningstid vigtigere end engangstillæg. Foreningen ønsker ikke, 
at der skal bruges mange midler til f.eks. mentoruddannelse gennem VIA.  

 
LUS: 

 Der arbejdes videre med LUS med henblik på, at det kan præsenteres på skoleledermøde i januar 
2017. 

 
Kvartalsmøde: 

 Her blev det drøftet, hvordan man kan systematisere, hvornår og hvordan man får udsendt økonomi 
til de ting, som kommer på ER-skemaer. Det er fx specialklassetillæg og økonomi til uddannelser. 

 Det blev også drøftet, hvordan det gøres op hvor mange penge, en skole, der stiller en leder til 
rådighed for skolevæsnet, tildeles kompensation for dette. Det er besluttet, at der skal tælles timer 
op i forhold til den tid, man har brugt på andre skoler for at løse opgaverne. Dette sendes ind til 
forvaltningen. 

 Angående den nye måde at opgøre forbrugsafgifter på, hvor skoler med overskud betaler til skoler 
med underskud, indtil der ikke er flere penge. Derefter må et evt. resterende underskud fordeles 
mellem skolerne. 
Ordningen giver problemer i forbindelse med at skulle beregne forventede regnskaber, idet de 
enkelte skoler ikke har mulighed for at vide, hvor meget under-/overskud, der samlet er på 
skolernes forbrugsafgifter. 

 Samarbejdet med konsulentkorpset blev drøftet. 

 Der kommer en APV i dette skoleår. 
 

 
5.  Økonomi (Torben) 

- Herunder kommende års arrangementer og økonomisk ramme i den forbindelse 

Der er 22.000 kr. tilbage i dette skoleår til afholdelse af generalforsamling og sommerarrangement. 
Det er ikke nok. Beløbet kan dække generalforsamlingen, så bestyrelsen må overveje, hvordan et 
sommerarrangement kan finansieres, og om der bliver behov for en deltagerbetaling. 
Skolelederforeningen har budgetår lig skoleår. 

 

 

 

 

 

 

6. Evt. 

I forbindelse med forliget, hvor der frigives ca. 25 mio. kr. til midtbyskolerne, er to-sprogsområdet nævnt 
som et område, der muligvis skal ses på. 
Dette drøftede bestyrelsen, men da der ikke er nogen klarhed over, hvad det nævnte dækker over, blev 
drøftelsen kort. 


