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Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 14. jan. kl. 19.00 – 22.00  
Sted: Ved Ketty Høj 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Pedersen 

    Afbud: Ingen 

 

2. Resursetildelingsmodel 

Drøftelse af det udsendte høringsmateriale og høringssvar. 

Arbejdede med den nye tildelingsmodel havde i udgangspunktet et sigte med opmærksomhed på opgaven, 
men bevægede sig i arbejdet hen mod en tilbageregning for at sikre, at så få som muligt ville tabe mange 
penge på en ny model. 
 
Bestyrelsen vil afgive et høringssvar, og det blev drøftet, hvilke elementer, der kan indgå i dette: 

 Tilfredshed med, at ledelsesressourcen er intakt 

 En model med høj socioøkonomisk indvirken skal vælges 

 Der skal åbnes for, at skolerne kan kalkulere med en vis procent af budgettet i over- og underskud 

 Eksklusionslisterne skal ikke have 10. klasses elever med 

 Der skal stilles spørgsmål ved, om alt skal være elevtalsafhængigt 

 Der skal meldes et ”bedste bud” på et budget for det kommende kalenderår i marts måned året før, 
så det kan indgå i fagfordelingen 

 Det endelige vedtagne budget, der meldes ud i december måned, skal holdes, så der ikke ske 
budgetkorrektioner, når budgettet er sat i gang. Det har tidligere vist sig at give stor ro. 

 Et høringssvar kan indeholde overvejelse om det rigtige eller forkerte i en incitamenttankegang. 
 
Det blev drøftet, at det virker mærkeligt, at elevtallet skal være den eneste betydende faktor for udregningen 
af fx TSM. 
 
Endelig blev det drøftet, om besparelsen på specialiserede område overhovedet var kommet på tale, hvis 
der ikke var arbejdet med en ny tildelingsmodel. 
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3. Kommende medlemsmøde og generalforsamling 

Planlægning og afklaring af indhold 

Det blev drøftet, om der var brug for et medlemsmøde nu i stedet for på generalforsamlingen. 
Der var enighed om at fastholde, at der ikke laves medlemsmøde før på generalforsamlingen. 
 
I drøftelsen af emne til medlemsmødet på generalforsamlingen, indgik følgende: 

 Fra en del skoler forlyder det, at presset på ledelserne er meget højt 

 Der blev talt om, hvad det er, der presser så hårdt 

 Hvordan bringes denne viden videre til forvaltningen? 

 Hvad er ”rigets tilstand”? 
 
Der arbejdes i grupper med emnet, hvor et bestyrelsesmedlem samler konklusionerne i hver sin gruppe. 
 
Der skal efterfølgende laves en tilbagemelding til forvaltningen. 
 
Der blev besluttet en foreløbig arbejdstitel til emnet på generalforsamlingen, nemlig ”Hvad kan foreningen 
gøre for at bakke op om skoleledelserne”? 
 

4. Tilbagemelding fra formandsmøde 

Se bilag 

I forhold til det kommende folketingsvalg, vil Skolelederforeningen ikke fagpolitisk påvirke direkte i forhold til 
folketingspolitikerne. 
Man vil i stedet påvirke nøglepolitikere i kommunerne (primært borgmestrene) med tre politiske områder: 
”Frihed til skolerne”, Finansiering og ”Hvordan bliver folkeskolen førsteprioritet”? 
 
I forhold til mellemledere: 
Andelen af mellemledere fylder stadig mere i foreningens medlemsskare. 
I Herning kommune har man forsøgt at styrke mellemlederne med deltagelse i forvaltningens 
”bobler”/udvalg og med øget løn, når der har været mulighed for det. 
Der er en central opfordring til lokalforeningerne om at styrke mellemledernes vilkår. 
 
Centralt vil man også fremadrettet arbejde på at forbedre mellemledernes løn og ansættelsesvilkår, 
velvidende, at det har effekt på højere lønnedes løn, hvilket både kan have positive og negative effekter. 
 

5.  Evt. 

Intet 

 


