
        

     
 

 

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 14. marts kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Vestervangskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Pedersen 

    Afbud: Torben Rathe 

 

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

Der er for anden gang holdt møde mellem Skolelederforeningen og forvaltningen om samarbejdet. 
I mødet blev følgende drøftet: 
Den fremtidige struktur efter Bo Meldgaards fratrædelse – herunder mængden af opgaver i 
centerlederstillingen. 
 
Konsulenterne i forvaltningen er efter Skolelederforeningens mening for langt fra praksis, hvilket muligvis 
kunne afhjælpes ved kombinationsbeskæftigelse. Forvaltningen udtrykker, at kombinationsbeskæftigelse 
også har klare bagsider. 
 
Uddannelse 
Hvor skal fokus være? Er det fx linjefag, vejledere, PLC eller noget andet, der skal prioriteres højt? 
 
Udvalgsstrukturen (boblerne i organisationen) 
Der er forskel i kvaliteten af udvalgene, og der er forskel i, hvor stor de enkelte skolers/institutioners 
vilje/mulighed til at tilbyde sig er. 
 
Læringsdag 
Muligheden for at Q arrangerer en årlig læringsdag var til diskussion 
Det skal handle om, hvad der skal være fokus på i det kommende skoleår, og skal arrangeres som et stort 
møde, hvor skolerne i fx workshops kan arbejde sig frem til en beslutning om, hvad der skal være i fokus og 
være enige i dette, når dagen er ovre. 
 
Næste møde er 31. marts 2017 kl. 14.00. 

 

3. Evaluering af generalforsamling (Erik) 

Generalforsamlingen var et godt arrangement. 
Dorte Andreas havde fingeren på pulsen og lavede et godt oplæg. 
Beretningen er gået til Herning Folkeblad, som har haft en artikel om den i avisen. 
I forbindelse med fremlæggelse af regnskabet, blev der talt om, at en egenbetaling kan blive nødvendig til 
jule- og sommerarrangementet. 
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4. Kommende arrangementer 

Sommerfest 

Sommerarrangementet afholdes den 29. juni 2017 fra sidst på eftermiddagen. 
Festudvalget står for planlægningen. 

 
5. Fremtidige tiltag fra foreningens side 

Plan for det kommende år 

Skolelederforeningen bliver involveret i at ansætte en ny leder i Bo Meldgaards stilling. 
Der skal arbejdes med arbejdsmiljø. 
Der vil blive arbejdet med en selvstændig skolefaglig profil i CBL. 
Der vil blive udarbejdet forslag til mødekalender for kommende skoleår til vedtagelse i bestyrelsesmødet i 
april måned. 

 

 

 

 

 

 

6. Evt. 

Intet 


