
        

     
 

 

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. dec. kl. 8.00 – 10.00  
Sted: Hammerum Skole 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

2. Høringssvar vedr. besparelser skoleområdet 

Drøftelse af skolelederforeningens høringssvar 

Bestyrelsen drøftede forslag til høringssvar vedrørende økonomisk tilpasning af skoleområdet. 
Høringssvaret har været drøftet skriftligt i tiden op til bestyrelsesmødet, og blev efter drøftelse vedtaget. 
Bestyrelsen afleverer høringsbrevet d.d. 
 

 

 

3. Resursetildelingsmodel 

Drøftelse af forslag til resursetildelingsmodel 

Forslag til ny tildelingsmodel, som forelægges Børne- og Familieudvalget den 12. december 2018, blev 
drøftet. 
Særlig fokus var der på, at modellen indeholder en række af de andre økonomiske udgifter, som skolerne 
har – som bygninger, materialer, rengøring, lys og varme m.v. 
Det gør det meget vanskeligt at sammenligne konsekvenserne af den nye model med de nuværende 
økonomimodeller. 
Ligeledes var der fokus på, om økonomien til ledelse er blevet i den nye model. Dette har der været fokus 
på igennem hele forløbet med at danne en ny model. Vi kan nu konstatere, at ledelsesøkonomien er blevet i 
ressourcemodellen og er udmøntet i ledelse. 
Som noget nyt tildeles skolerne i det nye modelforslag et større beløb til inklusion. Denne tildeling reguleres 
af elevtallet på skolen (75 % vægt) og den socioøkonomiske situation, der er for de elever, som går på de 
enkelte skoler (25 % vægt). Af dette bliver der trukket et beløb for hver elev, skolen ekskluderer til 
specialpædagogiske tilbud. 
 
Skolelederforeningen har igennem hele forløbet været velorienteret om, hvad der arbejdes med, men 
foreningen har ikke haft nogen indflydelse på de grundlæggende præmisser. 
Foreningen har selvfølgelig stillet sig til rådighed og har været med til at pege på uhensigtsmæssigheder og 
fejlagtige opgørelser, i det omfang vi har haft mulighed for det. 
 
Beslutter Børne- og Familieudvalget at sende modellen i høring, vil skolelederforeningen afgive høringssvar. 
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4. Skolelederforeningens julefrokost 

Evaluering af arrangementet 

Der var enighed om, at det var et hyggeligt julearrangement, foreningen havde lavet i år. Der var mødt 30 
kolleger op til julefrokosten. 
I bestyrelsen var der enighed om, at det faktisk var rart, at der ikke forud for julefrokosten var et 
medlemsmøde, som vi plejer. 
Det overvejes, om vi fremover vil holde et medlemsmøde sidst på efteråret, og lade julefrokosten være det 
eneste på programmet den første fredag i december hvert år. 
Der udsendes en kalenderinvitation i Outlook til alle medlemmer, vedrørende julefrokosten i 2019. 
   

5.  Evt. 

Forflyttelsesaftalen blev kort drøftet. 


