
        

     
 

 

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 15. maj kl. 8.30 – 10.30.  
Sted: Gjellerup 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ketty Høj 

 

2. OK18 

Opfølgning på møder med hovedforeningen omkring OK18 

Overenskomstforhandlingerne: 
Skolelederforeningen i Herning har i hovedforeningen givet udtryk for, at skoleledernes deltagelse i den del 
af konflikten, der kom til at handle om spisepause og lærernes arbejdstid, var meget utilfredsstillende. Vi gik 
ind i konflikten pga. lønnen, men indholdet af musketereden ændrede sig hen over forhandlingsperioden. 
Det har medført, at formændene i de ti udtrukne kommuner var indkaldt til møde den 14. maj 2018. 
Det var i den sammenhæng en problemstilling, at musketereden i udgangspunktet forudsatte, at lærerne 
skulle være i realitetsforhandlinger om arbejdstiden, før de øvrige grupper ville gå i gang med forhandlinger. 
Dette flyttede sig over til, at lærerne skulle have en forhandlet løsning, før det kunne laves ”en løsning for 
alle”. 
Synspunktet fra Herning side er, at der bør laves en form for ordning, hvor ledere ikke bliver udtrukket til 
strejke i en fællesskab med alle andre ikkeledergrupper. Om det er muligt er uklart og usikkert. 
Problemstillingen drøftes videre i hovedbestyrelsen og i et formandsmøde. 
 
Kommunikationen: 
Kommunikationen i forbindelse med OK18 har ikke været helt tilfredsstillende. 
Man er enige om, at kommunikationen i disse situationer skal gå fra hovedforeningen gennem 
lokalforeningen og ud til medlemmerne. Den skal ikke gå direkte fra hovedforeningen til medlemmerne. 
Det giver en mulighed for at knytte nogle lokale ord på henvendelserne. 
Når der sendes noget ud i et forløb som det overståede, skal hver henvendelse indeholde en dato for, 
hvornår der næste gang senest vil komme en henvendelse. 
 
Aftaler om arbejdstid for lærere: 
KL siger ikke længere noget om, at de fraråder lokalaftaler om lærernes arbejdstid. 
Hvis Herning kommune tager noget sådant op, skal skolelederforeningen ikke deltage i forhandlinger. 
Foreningen skal i stedet spørge nogle skoleledere, om de vil deltage i et sådant arbejde. 
Det kan være nogle fra bestyrelsen og det kan være andre, men ingen deltager som 
foreningsrepræsentanter. 
 
I slutningen af uge 20 kommer OK18 til afstemning. 
Skolelederne stemmer for sig selv. Stemmer skolelederne ja, kommer lederne ikke i strejke uanset resten af 
LC’s resultat. 
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3. Økonomi på skoleområdet 

Opfølgning på seneste møde 

Bestyrelsen drøftede situationen, hvor der i seneste referat blev udtrykt undren over den lille reaktion på 1,4 
% besparelsen. 
Efterfølgende kom der flere reaktioner på mail. 
Bestyrelsen ser to mulige grunde til disse mailreaktioner. Det kan være for at udtrykke, at den manglende 
reaktion ikke er udtryk for, at man tager det roligt, men at der ikke har været lagt op til drøftelse eller høring 
fra forvaltningens side. Den anden mulighed er, at man har villet udtrykke utilfredshed med bestyrelsens 
håndtering eller manglende håndtering af sagen. 
 
Forvaltningen har lovet, at behandling af lignede økonomiske problemer vil være transparent. 
 
Herefter havde bestyrelsen en længere drøftelse af det specialiserede område og de økonomiske 
problemstillinger, der er i denne sammenhæng. 
Det eneste, der kan konstateres er, at der er mange måder at anskue problemstillingen på. 
 

4.  Kommende års møder og arrangementer 

Fastsættelse af datoer 

Mødedatoer for det kommende skoleår blev vedtaget. 
De lægges på hjemmesiden og Ketty Høj lægger dem i bestyrelsens kalender. 
 
Bestyrelsesmøder: 
14.8.2018 Vestervang 
11.9.2018 Sdr. Felding 
9.10.2018 Lundgård 
13.11.2018 Gjellerup 
11.12.2018 Hammerum 
11.1.2019 Evaluering 
15.1.2019 Vestervang  
19.2.2019 Sdr. Felding  
19.3.2019 Lundgård  
23.4.2019 Gjellerup  
21.5.2019 Hammerum 
18.6.2019 Vestervang 
 
Arrangementer: 
31.10.2018-2.11.2018 Årsmøde 
7.12.2018 Medlemsmøde og julefrokost 
17.-18.1.2019 Vinterseminar 
1.3.2019 Generalforsamling 
4.7.2019 Sommerarrangement 
 

5. Evt. 

Næste møde er berammet til 19. juni 2018, men der er der indkaldt til møde om økonomi sammen med 
BDO-revisorerne. 
Bestyrelsen flytter derfor sit møde til den samme dag fra kl. 8.00-9.00 det samme sted, som det andet møde 
holdes fra kl. 9.00. 


