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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. maj kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Lundgårdsskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe og Jes Monrad 

    Afbud: Erik Søgaard 

 

2. Økonomien på skolerne efter forvaltningens seneste udmelding (Henning) 

Hvordan undgår vi, at der er skoler, der kommer i klemme på grund af lovede midler, der ikke kommer til 
udbetaling? 

Det er problematisk, at der er skoler, som er lovet penge på en konkret baggrund og ikke, som det har vist 
sig, få dem. 
Det kan betyde, at der er skoler, som kommer ud af 2017 med underskud, de ikke selv er skyld i. 

 

3. Kommunalt forhandlet klasselærertillæg (Henning) 

Der er i forvaltningen ikke økonomisk dækning for merudgiften til klasselærertillægget, så merudgiften i 
forhold til tilbageløbsmidler (700-800.000) lander på skolerne. 

Bestyrelsen drøftede problematikken i, at klasselærertillægget på 800.000 2000-kroner ikke dækkes i 
forvaltningen som lovet. 
Tillægget ligger oveni 500.000 kr., som blev aftalt til vejledere men senere opsagt. 
Det samlede beløb på ca. 1.200.000 kr. i nutidskroner svarer stort set til det beløb, som skolerne hvert år 
bliver pålagt i effektiviseringsgevindst (0,3 % besparelsen). 
Bestyrelsen er bekymret for denne udhuling af skolernes budgetter til aflønning af medarbejdere. 

 
4. Opsigelse af forflyttelsesaftalen (Henning) 

Kommunen har varslet forflyttelsesaftalen for lærerne opsagt.  
Hvad betyder det for vores ansættelsesvilkår, at medarbejdere ikke længere bliver forflyttet, men i stedet 
bliver opsagt? Hvad er vores holdning til linjefags-opsigelser? 

Når aftalen opsiges gælder der nye vilkår for skolerne, da medarbejderne ikke længere forflyttes men 
opsiges. 
Det er vigtigt, at skolerne hver især har MED med i dette. 
Der bør aftales retningslinjer i MED for uansøgt afsked af medarbejderne på baggrund af arbejdsmangel på 
den enkelte skole. 
 
Skolelederforeningen opfordrer forvaltningen til at give skolerne vejledning i, hvad der skal gøres lokalt, når 
aftalen opsiges og, hvordan skolerne udarbejder korrekte retningslinjer for dette. 
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5. Kommende arrangementer (Ketty / Torben) 

Sidste nyt fra festudvalget til sommerfesten torsdag den 29. juni. 

Planlægningen kører efter planen, og der er sommerafslutning på terrassen på Snejbjerg skole torsdag den 
29. juni 2017 fra kl. 15.00. 

 

 

6. Evt. 

De relativt mange nyansættelser i ledelserne på skolerne blev kort drøftet. 


