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Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september kl. 8.30 – 
10.30.  
Sted: Vestervangskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

2. Høringssvar vedr. budget 2018 

Forslag til indhold diskuteres 

Skolelederforeningen vil afgive høringssvar vedrørende budget 2018. 
I dette vil der særligt blive peget på to ting: 

1) 0,3 % effektivisering i henhold til beslutningen i budget 2016, som akkumuleret reducerer 
budgetterne med 1,2 % i 2019. 
Dette skal ses i sammenhæng med de besluttede strategier og skolernes mulighed for at føre disse 
ud i livet. 

2) Den manglende prisfremskrivning igennem mange år. 

 

 

3. Tilbagemelding fra møde for medlemmer i Silkeborg 

Der var mødt 30-40 stykker fra regionen til dialogmøde i Silkeborg. 
 
Det blev fortalt, at det er muligt at gennemføre en undersøgelse om ledelsesvilkår, hvis en kommune ønsker 
det. 
Vi har tidligere fået lavet en sådan undersøgelse, som har været brugt i dialogen med forvaltningen. 
 
OK18: 
Der vil blive fremsat et krav på 3 – 4 % i central lønforøgelse over tre år. 
Der bliver formodentlig ikke tale om lokallønsmidler i denne overenskomst. 
Der vil blive fremsat ønske om bedre vilkår for lederes videreuddannelse. 
Endelig vil der blive fremsat ønske om bedre beskyttelse af overenskomstansatte ledere. 
Eksempelvis kan det dreje sig om daglige ledere på afdelinger af skoler, som ligger under en anden skole, 
hvor den daglige leder i hverdagen har det fulde ansvar for disse afdelinger. 
 
Kommunevalg 2017: 
Der var i mødet drøftelser af, om Skolelederforeningen centralt skal komme med udmeldinger. 
 
Endelig blev skoledagens længde og friskolernes vilkår drøftet i mødet. 
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4. Evaluering af studieture/ledelsesrejse 

Foreløbig evaluering set fra skolelederforeningens side.  

De studieture/ledelsesrejser, bestyrelsens medlemmer har deltaget i, har overordnet set været rigtig gode. 
Bestyrelsen understreger, at det er vigtigt for skoleledergruppen at være sammen til arrangementer af 
denne type, hvor der både kan ske en styrkelse af det ledelsesfaglige og af det sociale. 

5. Evt. 

Bestyrelsesmødet den 14. november 2017 flyttes til den 13. november 2017. 


