
        

     
 

 

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 
  

 
 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. okt kl. 8.30 – 10.30  
Sted: Lundgårdskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad Pedersen 

    Afbud: Ingen 

 

2. Skolernes økonomiske situation 

Herunder drøftelse udmeldinger fra møde fredag den 5. okt, budget 2019 

Den nye tildelingsmodel bliver offentliggjort ved udgangen af oktober måned 2018. 
Hvis modellen skal i høring, vil det være Børne- og familieudvalget, der sender den i høring. 
Bestyrelsen blev orienteret om principperne i den nye model og drøftede derefter mange forskellige vinkler i 
modellen. 
Bestyrelsen nåede ikke frem til en anbefaling af, om modellen skal træde i kraft allerede fra 1. januar 2019 
eller først senere. 
Der er både for og imod ved at sætte den hurtigt i gang og ved at vente til 1. august 2019 eller 1. januar 
2020. 
 

 

 

 

 

3. Strukturændring 

Drøftelse af budgetforligets ændringer i skolestrukturen – herunder skolelederforeningens medlemmers 
situation i den forbindelse. 

Bestyrelsen drøftede emnet og de konsekvenser, det har for en del af medlemmerne i vores forening. 
Der er tale om væsentlige ændringer i skolevæsenets vilkår, herunder: 

- Ledelsen på Skolen på Sønderager 
- Bydelsskolen på Holtbjerg 
- Talentskolen på Brændgårdskolen. 

Derudover har det betydning for mange skoler, at de skal til at lave SFO. 
 

4. Lokalforeningens økonomi 

Status ved Torben Rathe 

Med en mindre egenbetaling, er der penge i Skolelederforeningen til at afholde julearrangementet, som er 
det sidste arrangement i kalenderåret. 
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5. Årets arrangementer 

Drøftelse af ekstern oplægsholder til medlemsmøder. 

Det blev aftalt at opdele årets julearrangement, så der laves et særskilt medlemsmøde den 30. oktober 
2018 kl. 16.30 på Gjellerupskolen og en julefrokost på Hotel Eyde den 7. december 2018 kl. 18.30. 
Der udsendes særskilte invitationer til begge arrangementer. 
 

6.  Evt. 

Skolelederforeningen har modtaget henvendelse angående forhandlingerne om forhåndsaftalen for 
skoleledere i Herning. 
Foreningen er allerede inde i drøftelser med forvaltningen om justeringer i forhåndsaftalen og har tidligere 
besluttet et forhandlingsudspil. 
Foreningen vil genoptage drøftelsen af forhandlingsstrategien i et punkt på en kommende dagsorden. 
 


