
1 
 

AARHUS 
SKOLELEDERFORENING 
Nyhedsbrev – oktober 2017 

Kære medlemmer af Aarhus Skolelederforening 

Aarhus Aftalen - forhandlingsudvalget - bilag 1 drøftelser 

Som I ved så deltager skoleledelserne ikke i Skarrildhus i år. Dette er 

begrundet i at der fysisk ikke er plads på Skarrildhus til, at alle 

Aarhusaftalens partere og hele skoleledelsen kan deltage.  

Skolelederforeningen har på den baggrund foreslået forhandlingsudvalget, at 

det var ønskeligt, at forhandlingsudvalget faciliterede et møde, hvor bilag 1 

drøftelserne i lighed med de senere år blev indledt. 

 

I stedet for dette er der fra ”Ledelseslinien” i Børn og Unge indkaldt til 

dialogmøder områdevis på følgende datoer: 

Mandag den 20. november   Område Viborgvej og Randersvej 

Mandag den 4. december      Område Silkeborgvej, Grenåvej Ø., Horsensvej 

Torsdag den 7. december      Område Oddervej, Grenåvej V., Skanderborgvej 

 

Det er i skrivende stund uvist hvilken rolle forhandlingsudvalget har på 

dialogmøderne.  

 

AaS er pt. i drøftelser med forvaltningen om, at genoptage 

vores ”Bygholmskonferencer”. AaS er meget optagede af, hvordan vi 

fremadrettet sikrer fora med fokus på det fagfaglige - hvor vi med respekt for 

0-18 års perspektivet sikrer stadig faglig udvikling for os som 

skoleledergruppe. 

 

Bestyrelsen får på mødet den 27. oktober besøg af næstformand i Danmarks 

Skolelederforening Dorte Andreas. Dorte Andreas vil fortælle bestyrelsen om 

den aktuelle indsats ”Folkeskolen – vores hele livet”, om de kommende 

overenskomstforhandlinger og hvad vores formandskabet aktuelt er optaget 

af. 

 

Skolelederforeningen afholder årsmøde i Aalborg d. 2.-3. november med 

temaet Folkeskolen. Vores. Hele livet. Læs programmet Årsmøde 2017 

Der skal hermed lyde en opfordring til at deltage. 

 

I ønskes alle en dejlig efterårsferie. 

På bestyrelsens vegn 

Helle Mønster  

formand for Aarhus Skolelederforening 

 

Bestyrelsen holder møde ca. 1 

gang om måneden og 

referatet sendes ud. 

 

Tr – gruppen holder møde 

hver 14. dag. Vi samler op på 

stort og småt og laver også 

dagsorden til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Tr-gruppen kan kontaktes 

hvis man har brug for hjælp, 

et godt råd mm. Ideer til 

arrangementer og 

medlemsmøder modtages 

gerne. 

 

Helle Mønster       41873591 

Jens Mathiasen    21386461 

Carsten Aude        20201894 

     Agnete Lorenzen  22656448 

 

Sæt X i kalenderen 

Skolelederforeningens 

Årsmøde i Aalborg d. 2.-3. 

november. 

 

Generalforsamling i AaS d. 

23. februar 2018 
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