
 

 

DAGSORDEN og REFERAT 

 

Møde 

 

Skolelederforeningen, bestyrelsesmøde 

 

 

Deltagere 

 

Karen Johansen, Thomas Frost og Erik Gustavsson 

Fraværende:  

 

 

 

Tidspunkt 

 

09.01.18 kl. 15.00 – 17.00 

 

 

Sted 

 

Campus 10, Kronborgvej 115, 7700 Thisted 

 

 

Punkt Emne Referat 

1 Formandsmødet 11.01.18 

Løn og arbejdsvilkår for ledere. 

Inklusionselever 

Formanden orienterede: 

Mødet kommer at indeholde tværkommunale net-

værksmøder om strategier og formål, myter og 

fakta ift. inklusion og økonomi, m.v. 

Visitationsmodeller i forskellige kommuner. 

Overenskomstforhandlinger. 

Årshjul. 

 

Vedtægtsændringer er forslået, for at sikre kontinu-

itet i bestyrelser. Disse forventes at blive vedtaget 

ved en ekstra generalforsamling, jfr. punkt 2. 

 

2 Generalforsamling 

Valghandling - konkretisering 

 

 

Bestyrelsens retning, virke og beføjelser. 

 

 

Besøg fra Mors?  

Forslaget bakkes op, men vurderes at 

passe bedre i et andet sammenhæng. Vi af-

venter overenskomstforhandlingerne.  

Vi afholder lokalt bestyrelsesvalg hvert 2. år. Senest 

afholdt i 2016. Derfor skal alle på valg i år.  

Forslaget til nye vedtægtsændringer betyder intro-

duktion af forskudte valg. Disse skal først godken-

des af generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsen foreslår: 

Der vælges på alle poster, to medlemmer for et år 

og tre for to år. Dermed introducerer vi forskudte 

valg, med to bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige 

år, og tre på valg i lige år.  

Videre vælges to suppleanter for to år.   

Hvis bifaldet på generalforsamlingen, skal vedtæg-

terne opdateres på hjemmesiden. 

 

Skriftelig beretning sendes ud på forhånd. 

 



Vi ønsker til generalforsamlingen orientering om 

overenskomstforhandlingerne, og hvordan det 

kommer at betyde for hverdag.  

Vi undersøger mulighederne for at invitere en fra 

hovedforeningen. Hvis muligt, kan den samme 

også præsentere hovedtræk i den seneste ledelses-

vilkårsundersøgelse. 

Erik sendes invitation om generalforsamling ud i 

denne uge.  

Bestyrelsen efterspørger en ordstyrer.  

 

Procedure vedr. høringssvar.  

Drøftelse vedr. den lokale bestyrelses bemyndi-

gelse til at udtale sig på den lokale forenings vegne.  

Den valgte bestyrelse er tillidsvalgt, og er dermed 

skolelederforeningens stemme lokalt. Det er øn-

skeligt at tilstræbe bred opbakning fra medlem-

merne, men der er aldrig garanti for konsensus. De 

bedste høringssvar mener vi kendetegnes ved at 

være korte, præcise, med tydelig holdning og tilhø-

rende konsekvensbeskrivelse. 

Ved større spørgsmål bør vi indkalde til medlems-

møde inden vi skriver høringssvar. 

 

3 BFU 

Hvad- hvornår –hvordan 

 

Velkomst til nyt udvalg. Karen undersøger dato. 

Emner: 

Præsentation, samt skolernes vilkår. 

Opstart på ”nyt” samarbejde. 

 

4 Økonomi 

Lønforhandler (Thomas) 

Arrangementsudvalg (xxxx) 

Økonomi 

Flere lønmæssige henvendelser. 

Vilkår for mellemledere og regler for  

konstitueringer drøfte. 

 

Erik overtager ansvaret for økonomi, og tager kon-

takt med Claus Bøegh. 

Ved kørsel dækker foreningen længere kørsel. 

 

Ansvar for arrangement vakant for nyt  

medlem. 

 

5 Hjemmesiden (Erik) 

       - min side 

 

 

Tekniske problemer løst. 

Siden er opdateret. 

 

Drøftelse af en lokal facebook-side.  

Drøftes med ny bestyrelse. 

 

6 Nyt fra formanden 

Dialogmøde med skolechef 

 

 

 

 

 

21. feb. med Hanne:  

Rekruttering, vilkår og fremtidsudsigter. 

Principper for ansættelse i Thisted kommune. 

Forhåndsaftale – hvordan skal den ses? 

 

Karen takker Per Overgaard for godt  

samarbejde ved særskilt møde.  



Netværksmøde 

 

 

Møder i bestyrelsen 

Formanden har været til nordjysk netværksmøde.  

 

 

Vi planlægger 6 møder/år, generalforsamling, og ju-

lefrokost. 

Bestyrelsesmøde efter afholdt valg. 

Udarbejdelse af årshjul.  

 

7 Evt. 

 

Formanden er indstillet til område-MED.  

Her er skolelederforeningen repræsenteret. 

 

 

Mødet hævet kl. 17.30. 


