
        

     
 

 

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 17. apr. kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Lundgårdskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

2. OK18 

Drøftelse af foreningens håndtering af konfliktsituationen. Hvor er vi? 

Den 17. april 2018 er sidste mulighed for at undgå strejke. 
Der er ikke på mødetidspunktet sket noget mærkbart siden medlemsmødet i Gjellerup. 
Der er enighed om, at informationsniveauet fra hovedforeningen kunne være mere fyldestgørende. 
I lokalforeningen er det, vi har modtaget fra hovedforeningen, kommunikeret videre til medlemmerne i 
Herning. 
 

3. Opfølgning på repræsentantskabsmøde og formandsmøde 

Henning og Erik deltog. Tilbagemelding 

Skolelederforeningen holder fast i, at den længere skoledag, i medfør af reformen, skal fastholdes, så man 
kan se de reelle effekter af skolereformen. 
Der er mange skoler, som søger om kortere skoledag i henhold til § 16 B i folkeskoleloven. 
 
Det er Skolelederforeningen og KL, som har en opgave med at profilere, folkeskolen i forhold til friskolerne. 
 
Økonomien i Skolelederforeningen i god igen efter et større arbejde med at dække negative resultater ind. 
 
Der er enighed kommunerne om at bakke de mellemledere, der er udtaget til strejke, skal bakkes op. Der 
arbejdes på, at mellemlederne kan få ”fuld lønkompensation” i tilfælde at strejke. 
 
Formandskabet i Skolelederforeningen blev genvalgt. 
 
I hovedbestyrelsen er der genvalg for alle opstillede, men der var én, der ikke stillede op igen, så på den 
plads er der nyvalg. 
 
I tilfælde af strejke, er det fortsat lokalforeningens opfattelse, at man kan lave aktiviteter, der giver mening. 
Kommer der arrangementer i de større byer, vil det være fint, hvis man som strejkende deltager. 
En strejke skal kunne mærkes, så det er vigtigt, at man ikke under strejken sidder og løser opgaver for 
arbejdspladsen. 
 
Der har desuden været afhold møde mellem forvaltningsledelsen og formandskabet i Herning:      
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Det blev her drøftet, hvordan skolerne har taget udmeldingen om at spare 1,4 %. Det er blevet taget 
overraskende roligt. 
Det er foreningen forundret over. 
Foreningen er interesseret i at få et tilsagn om, at skolerne får besparelsen tilbage, hvis det viser sig, at der 
ikke bliver brug for dele af eller alle de 10 mio. kr., der er sparet væk. 
Forvaltningsledelsen fortæller, at pengene som udgangspunkt ikke flyttes fra SO12 men, hvis der bliver 
brug for at flytte penge fra skolerne til andre afdelinger i forvaltningen, vil det blive gjort i fuld offentlighed. 
 

4.  Sommerferiearrangement 

Drøftelse af arrangementet 

Arrangementet afholdes i Snejbjerg den 5. juli 2018. 
Arrangementet vil blive finansieret af delvis betaling fra foreningen og delvis egenbetaling. 
Festudvalget er indkaldt. 
 

5. Evt. 

Fastholdensen af de seks netværksgrupper og valget til q-udvalget blev drøftet kort. 
Forslag til mødeplan i skoleåret 2018/19 tages med på næste bestyrelsesmøde. 


