
        

     
 

 

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 11. sept kl. 8.30 – 10.30  
Sted: Sdr. Felding Skole 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

2. Forhåndsaftale 

Opfølgning på første møde med forvaltningen 

Formandskabet og forvaltningen har holdt møde om forhåndsaftalen den 10. september 2018. 
Drøftelsen med forvaltningen tog udgangspunkt i, at bestyrelsen i udgangspunktet er tilfreds med den 
nuværende forhåndsaftale. 
Det blev problematiseret, hvorfor der er skoleledelser, som er udenfor forhåndsaftalen. Forvaltningen prøver 
derfor at lave en beregning på disse ledere, som det vil se ud, hvis de var en del af forhåndsaftalen. 
Bestyrelsen gennemgik forhåndsaftalen med de kommentarer, som kom frem i mødet med forvaltningen. 
Bestyrelsens udspil til ændring i forhåndsaftalen er tre ting: 

1) Ingen øverste ledere kan aflønnes under trin 47 i grundløn 
2) Skoler med elevtal på 600 eller derover aflønnes med grundløn 50. 
3) Der er lavet et skema, som kan afdække honorering for byggerier, som evt. kan bruges til 

beregning. 
Vedr. 3) Det er drøftet, om de penge, der er til byggerihonorering, bliver givet til alle skoleledere, hvorefter 
man må tåle byggeprojekter, når de kommer. 
Hvis forslaget om at lave fritidshjem/klubber om til SFO bliver gennemført, vil alle skoleledere blive SFO-
ledere. Tillægget for SFO kan i den situation fjernes, og pengene kan bruges til en anden honorering. 
Næste trin i processen om forhåndsaftalen er, at forvaltningen og HR mødes og ser på de ændringsforslag, 
bestyrelsen har. 
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3. Budget 2019 

Drøftelse af budgetforslag til 2019, strukturændringsforslag og evt. høringssvar fra skolelederforeningen 

Bestyrelsen mener, at skolerne i Herning laver gode resultater. Det gør de til trods for, at Hernings 
skolevæsen er et af de billigst drevne i Danmark. 
Det er godt, at det kan lade sig gøre, men det er svært at forestille sig, at det kan blive ved, hvis der 
kommer mange besparelser. 
Skolelederforeningen vil lave et høringssvar. 
Høringssvarene fra skole til skole vil sandsynligvis være med ret forskelligt indhold. I Skolelederforeningen 
vil der i høringssvaret blive set på de mere overordnede strukturelle områder. 
Der vil blive fokuseret på fire områder: 

- De varige besparelser, der gennem en årrække er steget med 0,3 % pr. år og fortsat vil gøre det. 
- Ressourcetildeling er ikke en løsning på besparelser 
- Problemstillingen for Skolen på Sønderager 
- Økonomiske vanskeligheder i CBF har afsmittende virkning på skolernes mulighed for at arbejde, 

da skolerne har behov for støtte og sparring fra CBF. 
 

4. Årets arrangementer 

Drøftelse af ekstern oplægsholder til medlemsmøder. Alex Nielsen havde ikke mulighed for at komme til 
medlemsmødet i december. 

Pt. har bestyrelsen lidt vanskeligheder med at komme på andre oplægsholdere til medlemsmødet i 
december 2018. 
Hvis der er medlemmer, som har gode forslag til en oplægsholder, der ikke koster ret meget mere end 
nogle flasker af foreningens gode rødvin, må man meget gerne henvende sig til én i bestyrelsen og fortælle 
om sit forslag. 
 

5.  Evt. 

Intet 


