
        

     
 

 
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 10. okt. kl. 8.00 – 9.45.  

Sted: Vestervang 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Torben Rathe 

 

2. Tilbagemelding fra møde med BOU/CBL-ledelsen  

Herunder drøftelse af brugen af høringssvar og indhold i disse 

Skolernes høringssvar har været drøftet i formandskabets møde forvaltningen.  
 

Bestyrelsen havde en generel drøftelse af, hvad man kan skrive i høringssvar, så man bliver hørt.  
Man skal være opmærksom på, at høringssvar er til politikere og ikke til forvaltningen. 
Når man i høringssvar beskriver fakta, skal man være sikker på, at disse fakta holder.  

 
I forhold til høringssvarene vedrørende PLC, har der været nogle problemstillinger, som har forsinket den 
politiske beslutning. 

I høringssvarene til PLC blev der svaret på mange forskellige ting, som havde mere eller mindre med PLC-
strategien at gøre. Det gjorde sagsbehandlingen vanskelig med forsinkelse til følge.  
 

I bestyrelsen var der enighed om, at det vil være gavnligt, hvis der arbejdes videre med en afklaring af, hvad 
et godt høringssvar er. 
 

Inklusionsstrategien blev også drøftet i mødet med forvaltningen. 
 
Der er fokus på indsatserne i inklusionsstrategien med fokus på, hvad der gøres for, at det enkelte barn i 

videst mulige omfang er forsøgt inkluderet i normalskolen. 
 
Der var i den sammenhæng drøftelser af, om man skal forsøge med økonomisk omfordeling endnu en 

gang, selvom det har været forsøgt tre gange tidligere. 

 

 
 
 

3. Skolelederforeningens økonomi 

Orientering,Torben 

Torben Rathe var ikke tilstede, men har fortalt, at der pt. er kr. 43.700 i foreningens kasse.  
Det svarer til det, der på nuværende tidspunkt plejer at være tilbage af årets budget.  
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4. Kommunalvalg 

Drøftelse af foreningens muligheder for at få fokus på vores interesser  

Der er kommet forskellige opfordringer centralt fra i foreningen om at gå ind i drøftelser om  skoleforhold i 
forbindelse med kommunalvalget. 

 
Der er bestyrelsens opfattelse, at det ikke vil tjene vores sag bedst at gå ind i en offentlig debat omkring 
kommunevalget i eksempelvis læserbreve.  

Dette er en opgave, der ligger hos den landsdækkende forening, som skal arbejde for, at der landspolitisk 
understøttes en god folkeskole. 

5. Evt. 

Forhåndsaftalen tages op på næste bestyrelsesmøde 


