
        

     
 

 

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 19. feb. kl. 8.30 – 10.30  
Sted: Vestervangskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Erik Søgaard, Jes Monrad 

    Afbud: Torben Rathe 

 

2. Spørgeskema 

Drøftelse af Skolelederforeningens spørgeskema vedr. arbejdsforhold og evt. brugen af den 

Der sendes en spørgeskemaundersøgelse ud til alle medlemmer ud fra den centrale skabelon, som 
Skolelederforeningen bruger. 
Den vil kunne bruges til at lave en sammenligning med den undersøgelse, der blev lavet i januar 2015. 
Undersøgelsen sendes ud til medlemmerne, når den er meldt klar centralt fra. 

 

 

 

 

 

 

3. Kommende medlemsmøde og generalforsamling 

Planlægning og afklaring af indhold. Samtidig drøftelse af fremtidige arrangementer og betaling heraf. 

Det er problematisk, at generalforsamlingen er flyttet en uge. Selvom det ikke er i strid med vedtægterne, 
bør en generalforsamling ligge på den dato, der er meldt ud i begyndelsen af hvert funktionsår. 
Det er også uheldigt, at det er nødvendigt at opkræve penge for spisningen efter generalforsamlingen. 
For at gøre middagen efter generalforsamlingen gratis, er der flere muligheder: 
Det kan være nødvendigt med en højere egenbetaling for julefrokosten. 
Det kan også være en mulighed at finde en anden placering end Hotel Eyde eller skære ned på udgifterne 
til drikkevarer. 
Der drøftes videre, når Torben Rathe er med i mødet. 

4. Formandsberetning 

Drøftelse af indhold i formandsberetning 2019 

Indholdet i årsberetningen, der aflægges på generalforsamlingen, blev drøftet. 
Der var enighed om, at der bl.a. skal nævnes: Ny styringsmodel, opsigelse af forflyttelsesaftale og pludselig 
1,4 % besparelse på 2018-budgettet. 

5.  Styringsmodel 

Den nye styringsmodel blev udsat på seneste udvalgsmøde og er på dagsordenen den 20. februar 2019. 
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6. Ny politisk forlig om justering af skolereformen 

Der er enighed om at lave et forum, hvor skoleledelserne får mulighed for at tale justeringerne af 
skolereformen igennem. 
Foreningen indbyder til møde om dette på Lundgårdskolen den 7. marts 2019 kl. 8.00-12.00. 
Der vil være drøftelse af fire temaer: 

1) Timefordelingsplan 
2) Elevernes ugeskemaer inkl. § 16 B 
3) Øget kvalitet i den understøttende undervisning 
4) Valgfagene 

Der afsættes en time til hvert tema, og de vil blive drøftet i ovenstående rækkefølge. 
Alle i skoleledelserne inviteres. Lisbeth S. Andersen inviteres ligeledes. 
Temaerne vil blive drøftet i grupper ved op til seks borde, så antallet ved hvert bord ikke bliver for stort. 
Man kan komme og gå, som man vil. 
Der vil ikke blive lavet oplæg om temaerne. Det forventes, at man har læst aftalepapirerne og udbyttet af 
mødet er direkte afhængig af det, alle hver især kommer med. 
 

7.  Evt. 

Intet 


