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

    Afbud:  

 

2. Opfølgning på medlemsmøde 

Punkter, vi skal arbejde videre med 

Bestyrelsen var enig om, at det var et vellykket medlemsmøde med et godt oplæg fra Lisbeth Schmidt 
Andersen. 
Bestyrelsen drøftede, om der på baggrund af mødet er noget, der skal arbejdes videre med. 
Det er ikke opfattelsen, at det er gældende. 

 

 

 

 

 

3. Samarbejde med BOU 

Tilbagemelding og opfølgning på undersøgelse og forældreholdning til folkeskolen 

Der blev på seneste møde drøftet tre ting: 
1) Der blev på seneste møde talt om, at der kunne laves en temadrøftelse i B&F-udvalget om 

forældretilfredshedsundersøgelsen. 
Forud for dette møde kan Skolelederforeningen orientere B&F-udvalgets formandskab i et møde. 
Hensigten med temaet er at rette udvalgets fokus på problematikken fra undersøgelsen i deres arbejde 
de kommende fire år. 

2) Politikerne vil arbejde på en forenklet børne- og ungepolitik. 
3) Snitfladerne mellem det fælles kommunale skolevæsen og det decentrale skolevæsen. 

 

4.  Generalforsamling 

Planlægning - foredragsholder 

Generalforsamlingen foregår den 2. marts 2018. 
Skolelederforeningen forsøger at invitere Lars Krarup til at tale om bl.a. overenskomstspørgsmålet i 
forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2018. 
Et andet emne, som bestyrelsen gerne vil have Lars Krarups syn på profileringen af folkeskolen – også set i 
forhold til den forældretilfredshedsundersøgelse, som Skolelederforeningen har lavet. 
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5. Forhåndsaftale 

Gennemgang 

Bestyrelsen gennemgik forhåndsaftalen og havde fokus på følgende: 
1) Kvalifikationsløn for kandidatuddannelser, der ikke er lederuddannelse blev drøftet, men giver ikke 

anledning til ændringer 
2) Aflønningen for Q-udvalgsmedlemmer set i forhold til andre større udvalg blev drøftet, men giver ikke 

anledning til ændringer. 
3) Det besluttes, at hele afsnittet om ”Centrale opgaver” fjernes 
4) Aflønning ved større byggerier ændres ikke i forhåndsaftalen, men det vil fremover foregå ved, at 

øverste skoleleder afgør, hvordan et tillæg fordeles i ledelsen på skolen. 
Det er øverste skoleleder, som retter henvendelse til formanden, hvis man mener, der er tale om 
byggeri, som skal udløse et tillæg. 

5) Det besluttes, at linje 2 om grundløn fjernes, idet tillægget for souscheffunktionen er beskrevet under 
funktionsløn. 

 
Aftalen rettes til og gives til forvaltningen til underskrift. 
 

6. Evt. 

En kort erfaringsudveksling om ART-uddannelse og hvordan, man i praksis kan organisere ART. 


