
        

     
 

 

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 13. mar. kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Vestervang 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud:  

 

2. OK18 

Nyeste og drøftelse af vores lokalforeningens tiltag og opgaver 

Det er afklaret, at ingen ledere i folkeskolen lockoutes - de strejkende strejker videre. 
Det er på dette tidspunkt uklart, om man tilbydes lån eller konfliktydelse under strejken. 
Det er på nuværende tidspunkt meget usikkert, om der kommer konflikt eller ikke. Muligvis er det ikke blot et 
spørgsmål om løn, arbejdstid eller pauser men i virkeligheden politik med et opgør med ”Den danske Model” 
og størrelsen på den offentlige sektor. 
 
Statens forhandler indgik i 2015 aftale med arbejdsgiversiden om i 2018 at bruge 2008 som baseline for 
lønudviklingen i forbindelse med de nuværende overenskomstforhandlinger. 
 
Skolelederforeningen kan opfordre til, i hvilket omfang medlemmerne skal deltage i arrangementer under 
konflikten. 
 
Der er pt. 11 øverste ledere, 6 mellemledere og 52 lærere, der er tjenestemænd i Herning. 
 
Hvis en skoleleder får en henvendelse fra pressen om at udtale sig, anbefaler Skolelederforeningen, at man 
henviser til Erik Søgaard som formand for foreningen og selv undlader at udtale sig. 
 

 

 

 

 

 

3. Opfølgning på generalforsamling 

Gruppernes diskussioner og andet 

Drøftelserne i grupperne gik fint, og det var positivt, at disse foregik i blandede grupper, hvor man ikke lige 
sad sammen med dem, man plejer at sidde med. 
 
Det er dejligt, at der er så god opbakning til foreningens og bestyrelsens arbejde. 
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4.  Forhåndsaftale 

Tanker om byggetillægget 

Der er lige nu lavet aftaler om de byggetillæg, der har ligget til forhandling. 
Når man får byggetillæg i byggesager, som strækker sig over flere år, udbetales disse én gang hvert år i 
den periode, der er aftalt tillæg for. 
 
Foreningen ønsker en mere gennemskuelig aftale og ønsker at stille forslag om følgende model: 
 
Det er stadig byggesager med et politisk behandlet byggeprogram, som er gældende. 
 
Når byggeprojektet har et budget på: 
0 – 2 mio. kr. udbetales der ikke noget 
2 - 20 mio. kr. udbetales der 1.500 kr. pr. mio. kr. Der gives også for de første 2 mio. kr. 
Over 20 mio. kr. udbetales der 30.000 kr. for de første 20 mio. kr. og 500 kr. pr. mio. kr. over de første 20 
mio. kr. 
 

5. Evt. 

Sommerarrangementet i år holdes den 5. juli 2018. 


