
        

     
 

 

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 17. jan. kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Gjellerupskolen 
 
 
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 det udsendte nyhedsbrev vedr. styringen af CBL 

Der er kommet et nyhedsbrev fra forvaltningen, som forklarer forskellige ting. 
Bl.a. skrives der om KKC. Formanden har kontaktet forvaltningen og udtrykt forundring over, at man 
udsender kalenderinvitationer til KKC, som ingen forud har hørt om. 
I forhold til de ting, der skrives om i nyhedsbrevet, vil foreningen gå positivt ind i en dialog om 
forventningerne til skolernes mål og resultater. 

 

3. Opsigelse af aftale om forflyttelser (Erik) 

Aftalen om forflyttelser er opsagt. 
Man skal derfor være opmærksom på, at der ikke kommer overflyttelsesrunde i foråret. Der kan derfor være 
tale om, at nogle medarbejdere skal opsiges. 
Vi forventer, at der fra forvaltningen hurtigst muligt kommer en administrativ instruks om, hvordan man 
forholder sig. 
NB: Skolelederforeningen er efterfølgende gjort opmærksom på, at opsigelsen er trukket tilbage, og 
forflyttelser dermed foregår som vanligt iht. aftalen med HLF. 
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4. Orientering fra formandsmøde (Erik) 

Formandsmøde afholdt den 12/1 

På formandsmødet blev følgende drøftet: 
Vedr. skolereformen: 

- Hvor meget skal man gå op i linjefagsdækning? 
- Hvor nøje skal man se på bevægelse i undervisningen? 
- Skolelederforeningen har holdt fanen højt med hensyn til skoledagens længde. Spørgsmålet er, om 

Skolelederforeningen skal være blandt de sidste, som bliver stående med dette synspunkt. 
I skolelederforeningen blev det drøftet, om man kunne lave ordninger henover året, hvor man laver 
større eller mindre mødetid i forskellige uger, hvor man så planlægger flexuger og lignende. 
Den lokale forenings bestyrelse vil ikke anbefale sådanne ordninger. 

Vedr. lokalaftaler: 
- Der arbejdes med et forståelsespapir om arbejdstid. 

I den forbindelse er der input fra forskellige kommuner om, hvordan de gør. 
Der er stort set ingen kommuner, der sætter tid på opgaverne. Det gælder uanset, hvilken aftale der 
lokalt er lavet med hensyn til arbejdstiden. 

Vedr. Folkeskolen - vores hele livet: 
- Kampen mod friskolerne er en stor del af dette slogan. 
- Man drøftede på formandsmødet, hvordan dette slogan får liv decentralt. 

 
5.  Ledelsesrejse og uddannelse 

Drøftelse af henvendelser vedr. tiden til disse opgaver 

Det er et meget stort problem på skolerne, at så meget sættes i gang i ledelserne på samme tid. 
Skolerne tømmes mange gange i løbet af den kommende tid for ledere, og det er vanskeligt at udføre 
ledelse, når ledelsen så ofte er væk fra skolen. 

 

 

 

 

 

 

6. Evt. 

Fastholdelse og rekruttering: 
- Der er planlagt fokusgruppeinterview, som skal afdække, hvad der foregår lokalt. Meningen med 

projektet er ikke, at der kun skal findes én løsning. 
Når løsningsforslagene er fundet, kan de prøves af på forskellige skoler. Derefter kan man se på, 
om der skal gælde én eller flere modeller. 

Tillæg til klasselærere: 
- Det ser ud til, at det nye klasselærertillæg, som skolerne jo selv skal betale, bliver dyrere end de 

tillæg, der er opsagt på vejledere m.fl.  Det udvider den lokallønsramme, som ligger til forhandling. 
Generalforsamling: 

- Den 3. marts 2017 kl. 17.00 er der generalforsamling i Skolelederforeningen i Herning. 
Generalforsamlingen holdes på Hotel Eyde. 
Der udsendes foreløbig dagsorden i henhold til vedtægterne. 


