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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 21. feb. kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Hammerum Skole 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Monrad  

    Afbud: Torben Rathe 

 

2. Orientering om møde med forvaltningen (Erik og Henning) 

Herunder drøftelse af fremtidige fokuspunkter i samarbejdet med forvaltningen 

Formand og næstformand har holdt møde med Preben Siggaard og Louise Raunkjær. 
Det blev aftalt, at dette var det første møde i en række af møder. 
 
Møderne vil koncentrere sig om to emner: 

1) Styring i forvaltningen 
2) Beslutningsprocesser 

 
Ad 1) Foreningen er interesseret i, at der ikke fra forvaltningen styres i detaljer med strategier og 
handleplaner. 
Ligeledes vil foreningen gerne have konsulenternes rolle defineret. 
Skolerne er interesseret i dialogen og ikke i at skulle afrapportere. 
 
Ad 2) Drøftelsen drejede sig om: 
Hvordan er beslutningsstrømmene? 
Hvordan bliver beslutninger kommunikeret rundt i hele systemet? 
Hvordan bliver brugen af de forskellige udvalg - herunder i særdeleshed Q - kvalificeret? 
Foreningen vil være interesseret i, at beslutninger i forvaltningen bliver taget på baggrund af en procesplan, 
som laves i forvaltningen i forbindelse med nye beslutninger, der skal tages. 
 
Formand og næstformand udtrykker tilfredshed med mødet, og forvaltningen var lydhør for foreningens 
synspunkter. 
 
Næste møde er den 27. februar 2017. 
 
Ud over dette møde, er der holdt møde mellem forvaltning, HLF og Skolelederforeningen den 20. februar 
2017 med evaluering af L409. 
Denne gruppe har afsluttet arbejdet med en evaluering, som skal behandles på et højere sted. 
Når dette er behandlet, vil beslutningerne om forståelsespapiret blive kommunikeret til skoleledelse og TR. 
Man vil forsøge at lave en lokal ”opsamling” med de enkelte skoler, hvor Skolelederforeningen, HLF og 
forvaltningen vil besøge ledelse, TR og AMR på skolerne til en drøftelse. 
I første omgang prøves dette af på seks skoler i efteråret. 
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3. Om artikel i Herning Folkeblad (Torben) 

Drøftelse af forvaltningens håndtering af udmeldinger til pressen 

Torben Rathe havde afbud til mødet, så punktet blev ikke behandlet. 
Det drejer sig om en artikel i Herning Folkeblad den 30. januar 2017 om skoler, der ikke lever op til målene. 
Foreningen har henvendt sig til forvaltningen efter offentliggørelse af denne artikel og peget på det 
problematiske i, at der er nævnt skoler i artiklen, som kan føle sig hængt ud. 
Forvaltning og politikere har efterfølgende gjort en indsats for at fortælle, at man har en stor tillid til 
skolernes ledelse, og artiklens udformning ikke var i deres ånd. 
 

 

4. Generalforsamling (Erik) 

Drøftelse af indhold i medlemsmøde 

Der er lavet aftale med skolelederforeningens næstformand, Dorte Andreas, om at komme med oplæg på 
generalforsamlingen. 
Formanden laver beretning. 
Der er pt. Ingen indkomne forslag. 
 
Der bliver senest fredag den 24. februar 2017 udsendt endelig dagsorden til generalforsamlingen. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Evt. 

Intet. 

 


