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Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 13. nov. kl. 11.00 – 13.00.  
Sted: Lundgårdskolen 
 
 
1. Deltagere: Alle 

    Afbud:  

 

2. Brug af undersøgelse om forældreopfattelse af folkeskolen  

Gennemgang af den fortrolige undersøgelse 

Der er lavet en undersøgelse af forældrenes opfattelse af folkeskolen. 
Bestyrelsen drøftede undersøgelsens resultater og hvad, resultaterne kan bruges til. 
Formanden går videre med resultaterne af undersøgelsen til forvaltningen og det politiske niveau. 
Der er ikke offentliggjort noget fra undersøgelsen. 
De to ting, der er folkeskolens vinderkort, er dens betydning for lokalområdet og vigtigheden af et socialt 
netværk for eleverne. 

 
 
 
 
 

3. Dialogmøder med udvalgte skoler 

CBL, HLF og skolelederforeningen er på tur på skoler for at snakke lov409 og bilag 4.  

Der er aftalt besøg på seks skoler, hvor forvaltningsledelse, lærerforeningen og skolelederforeningen 
kommer på besøg for at drøfte den lokale måde at arbejde med lov 409 og bilag 4 i OK15. 
Der er foreløbig besøgt tre skoler. Her har skolerne haft mulighed for at fortælle, hvad de selv har på hjertet 
i forhold til lærernes arbejdstid, og der har været samtaler om, hvordan skolen har forholdt sig til hvert af de 
15 punkter i bilag 4. 
Målet er at opsamle viden og emnet og at kunne videregive denne viden til andre skoler. 
Der udarbejdes et samlet referat af de seks møder, når de er gennemført. 
Derefter evalueres møderne, og det besluttes, om man vil besøgeyderligere skoler. 

 

4. Årsmøde 2017 

Hvad fik vi med derfra - skal vi gøre det samme i 2018 mht. spisning mm. 

Bestyrelsen drøftede kort årsmødets indhold og kvalitet. 
Desuden blev det konstateret, at det er fint at mødes onsdag aften for de, der er taget afsted hjemmefra 
onsdag eftermiddag. 
Det blev også konstateret, at den fælles middag for Herningskolerne er bedre end den, der holdes fælles i 
foreningsregi. Efter den fælles del, kan man få frit vælge, om man vil tage med til den sidste del af 
foreningens fest, eller man vil foretage sig noget andet. 
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5. Julefrokost 

Opfølgning 

Der er styr på arrangementet. 
Der udsendes rettelse til invitationen, hvor det forklares, hvordan man betaler til Torben Rathe. 

5. Evt. 

Den kommende overenskomst blev kort drøftet. 


