
        

     
 

 

Skolelederne i Herning 
 

Henning Busted, Næstformand        HAMHB@herning.dk            96 28 75 52    21 33 04 25 
Hammerum skole, Hammerum Hovedgade 1 

 Ketty Høj   LUNKH@herning.dk  96 28 78 00  21 36 94 50 
 Lundgårdskolen, Tjelevej 25  
 Torben Rathe, Kasserer  SFSTR@herning.dk 96 28 76 77  24 62 54 75 
 Sønder Felding Skole, Skolegade 29 
 Erik Søgaard, Formand  GJEES@herning.dk 96 28 71 50 22 93 49 70
 Gjellerupskolen, Skolebakken 2  
 Jes Monrad Pedersen, Sekretær VESJP@herning.dk 96 28 70 90 60 64 63 26
 Vestervangskolen, Vestergade 82 
  

 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. feb. kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Sdr. Felding 
 
Punkt 5 i den oprindelige dagsorden hed ”5. Forhåndsaftale”. Punktet ændres til ”5. OK18”. 

 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: ingen 

 

2. Opfølgning på forhåndsaftale 

Første drøftelser med forvaltningen 

På bestyrelsesmødet i januar 2018, blev bestyrelsen enige om nogle redaktionelle ændringer i 
forhåndsaftalen. Disse er endnu ikke indskrevet i forhåndsaftalen, da bestyrelsen har besluttet at vente på 
overenskomstresultatet. 
 
I forbindelse med drøftelsen i januar blev det drøftet, om der kan laves mere ensartede måder at udbetale 
engangstillæg for større bygningsprojekter.  
Dette har været drøftet med forvaltningen, og der kunne ikke umiddelbart opnås enighed om det, der blev 
foreslået i forlængelse af bestyrelsesmødet i december 2017. 
Bestyrelsen tog derfor punktet op igen, men nåede ikke til en endelig stillingtagen. 
De to springende punkter er: 1) om der kan laves en mere gennemsigtig måde at tildele tillægget på og 2) 
om det er skolelederen, der afgør fordelingen af et aftalt samlet beløb til skolen eller der aftales en fast 
fordelingsprocent mellem øverste skoleleder og andre skoleledere på skolen. 
Formandskabet fortsætter forhandlingerne med forvaltningen. 
 

 

 

 

 

3. Ledernes arbejdsvilkår 

Rapport vedhæftet 

Bestyrelsen drøftede nedslag i den landsdækkende undersøgelse med fokus på Hernings resultater. 
Emnerne, som bestyrelsen fandt særligt interessante var: 

 Passende arbejdsmængde 

 Tid til at arbejde med nationale og kommunale mål og med skolens faglige progression 

 Sammenhængen i ressourcerne til skolerne og de krav, der stilles 

 Støtte fra forvaltningen, når der er brug for det 

 Muligheden for at udvikle kompetencer 
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4.  Generalforsamling 

Planlægning 

Sidste hånd blev lagt på planlægningen af generalforsamlingen den 2. marts 2018. 
Der laves et oplæg om vore vilkår som skoleledere og om folkeskolens position og omdømme i Herning og i 
Danmark. 
Der laves fem grupper, som drøfter efter oplægget. 
Bestyrelsens fem medlemmer deltager i en gruppe hver og samler resultater sammen fra drøftelsen, som 
sammenskrives efterfølgende. 
   

5. OK18 

På tidspunktet, hvor bestyrelsesmødet blev afholdt, var der udtaget 100.000 af 750.000 personer til at 
strejke, hvis det bliver aktuelt. 
Uenigheden mellem lønmodtager og arbejdsgiver drejer sig om lønudviklingen i den kommende treårige 
overenskomstperiode, hvor lønmodtagersiden stiller krav om 8 – 8,5 % lønstigning, hvilket modparten ikke 
kan acceptere. 
 

6. Evt. 

Intet 


