
        

     
 

 

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 6. nov. kl. 8.30 – 10.30  
Sted: Gjellerupskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Torben Rathe 

 

2. Opfølgning på medlemsmøde 

Drøftelse af meldinger på medlemsmøde og evt. tiltag 

Ressourcemodeller: 
Der er, som resultat af medlemsmødet, sendt mail til forvaltningen om, at lederløn og sekretærløn for ca. 5,1 
mio. kr. ikke må tages ud af tildelingsmodeller og placeres i residualen i BDO’s model. 
Formandskabet er inviteret til møde på forvaltningen onsdag den 7. november 2018, hvor ressourcetildeling 
sandsynligvis vil komme til at fylde en del. 
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af de problemstillinger, der har rejst sig i forlængelse af uddelingen 
af regneark med en ny ressourcetildelingsmodel. 
 
Ytringsfrihed: 
På medlemsmødet blev det fortalt hvilken ytringsmuligheder, man har som ansat og hvilke regler, der 
gælder med hensyn til loyalitet overfor arbejdspladsen. 
Bestyrelsen drøftede hvilke muligheder, det enkelte medlem/den enkelte skole kan anvende til at ytre sig og 
hvilke muligheder, foreningen kan anvende, når medlemsgruppen står i en situation som den, der pt. er 
gældende. 
Der er fra medlemmer givet udtryk for, at det er vigtigt, at kommunikationen om så store forandringer, som 
skolerne pt. udsættes for er uhyre vigtig. 
Foreningen vil fortsat ytre sig gennem de kanaler, der er adgang til via det faglige system. 
 

3. Økonomi på skoleområdet 

Drøftelse af forslag til resursetildelingsmodel og meldinger om kommende besparelser 

Bestyrelsen har regnet på modellen, som blev præsenteret af BDO. 
Det var fint, at forvaltningen havde valgt at lægge modellen frem, før den var endelig færdig. Det giver 
mulighed for at stille spørgsmål og for at komme med forslag til ændringer og rettelser. 
Bestyrelsen peger på forskellige ting, som det vil være rigtigt at lave på en anden måde i modellen. 
Der peges også på, at ledelse og sekretærhjælp udløst af specialklasser, inklusionsmidler og USU-
pædagoger, ikke er indregnet i modelforslaget. Det udgør samlet ledelse for 3,4 mio. og sekretærhjælp for 
1,7 mio. kr. Disse beløb er taget ud af modellen og lagt i residual. 
Videre peger bestyrelsen på, at TSM er lagt i residual med en værdi på ca. 10 mio. kr., hvilket betyder, at 
TSM fordeles udelukkende ud fra elevtal på skolen og ikke længere ud fra en 25/75 % fordeling mellem 
elevtal og areal. 
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4. Skolelederforeningens årsmøde 

Vurdering af deltagerantal og det sociale omkring arrangementet 

Der var relativt få medlemmer fra Herning Kommune med til årsmødet i Odense i år. 
Det er efter bestyrelsens opfattelse en skam. Årsmødet var givtigt på det faglige plan og det er vigtigt at vi 
som medlemmer kan være sammen i en uofficiel sammenhæng. 
 
Bestyrelsen håber, at der er nogen, der vil tage initiativ til at samle rigtig mange medlemmer til årsmødet i 
København den 31.10.19 og 1.11.19. 
Der sendes en mail ud, hvor man kan forhåndstilkendegive, om man er interesseret i at deltage næste år. 
Tilkendegivelsen er ikke bindende, men kan give en fornemmelse for et antal. 

5.  Evt. 

SFO blev kort drøftet.med hensyn til de besparelser, der er indregnet i både eksisterende og nystartede 
SFO’er. 
Der spares 10 % ved at flytte penge fra børn i 0.-4. kl. ud af tildelingen, og der spares yderligere 10 % i 
forventning om, at nogle forældre vil udmelde deres børn. 


