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AARHUS 
SKOLELEDERFORENING 
Nyhedsbrev – september 2017 

Kære medlemmer af Aarhus Skolelederforening 

Onsdag d. 30. august blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling på 

Møllevangsskolen. 

Tak til alle jer som tog jer tid til at komme og være med til at vælge ny TR og 

ny formand. Et stort tillykke til Agnete Lorenzen med valget og velkommen i 

TR gruppen.  Med valget af Agnete sendes hermed et signal om, at Aarhus 

Skolelederforening er for både mellemledere og øverste ledere. Et 

fokusområde, der er opmærksomhed på i AaS, men også i hovedbestyrelsen. 

Claus Hjortdal understregede ved regionalmødet i Silkeborg opmærksomhed 

ift. hvordan vi har det både som skoleledere og som mellemledere rundt 

omkring på skolerne. Der er bl.a. lavet en undersøgelse af mellemledernes 

vilkår. 

Med ny formand i ved roret, vil AaS forsætte dialogen og samarbejdet med 

både forvaltningen og øvrige samarbejdspartnere. Vi vil insistere på dialog og 

søge mest mulig indflydelse i centrale beslutninger, som berører skolen og 

ledernes råderum og arbejdsforhold. Vi indgår i samarbejdet med det 

perspektiv, at vi skal spille hinanden gode, og derfor vil der være et fokus på 

kommunikation. Processer og beslutninger skal sættes ind i en kontekst, og 

WHY skal fremstå klart. Kommunikationen fra AaS til medlemmerne skal også 

optimeres, eksempelvis når AaS træffer beslutninger, der berører ”plejer”. 

 

”Bygholm” – den årlige skolelederkonference 

 

Lidt historik ☺ For en del år siden afholdt skoleforvaltningen en årlig 

konference for skolelederne. Den blev nedlagt i nullerne og AaS besluttede at 

lave deres egen konference. Efter nogle år koblede forvaltningen sig på igen og 

bidrog både med økonomi og arbejdskraft. I flere år har AaS i samarbejde med 

HR afdelingen planlagt og gennemført ”Bygholm”. Tak til HR afdelingen.  10 

året for B&U blev fejret i 2016 og alle ledere fra 0-18 års området var samlet i 

Nyborg. Samarbejdet om en konference i 2017 blev sat på standby pga. af 

ansættelse af en ny direktør i Børn og Unge. For nærværende afventer vi, 

hvilken vej forvaltningen vil gå. AaS vil arbejde på, at vi igen får en konference, 

hvor vi kan sætte skoleledelse i centrum.  Måske skal vi fremover have disse i 

hvert andet år når der ikke er fælles konference i Børn og Unge?  

Da der ikke er ”Bygholmkonference” i 2017, gør vi i stedet meget mere ud af 

vores generalforsamling i AaS. Denne bliver afholdt på Centralværkstedet 

fredag d. 23. februar 2018. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. 

 

 

 

Aarhus 

Skolelederforeningsbestyrelse 

er atter fuldtallig fra 1. 

september 2017. 

 

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 
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Skarrildhus 

 

Skarrildhus har været et forum for at starte Bilag 1 drøftelserne på skolerne, 

men   da der fysisk ikke er plads til at alle Aarhusaftalens partere og 

ledelsesteam kan være på Skarrildhus, skal vi finde en anden ramme for 

opstarten af drøftelserne. AaS ser gerne, at forhandlingsudvalget fremover 

faciliterer dagen.  

AaS ser stor værdi i at samarbejde med Aalf om nyt indhold i Skarrildhus 

møderne, og det er aftalt med Aalf, at vi sammen drøfter mulighederne og 

herefter melder ud, hvad vi gør. 

 

 

 

Jeg ser frem til arbejdet som formand for Aarhus Skolelederforening. 

Mange hilsener Helle Mønster 
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