Skolelederforeningen i Roskilde

Bestyrelsesmøde den 16. januar 2018 kl. 14.00-16.00
Mødet afholdes på Hedegårdenes Skole

Dagsorden:
1. Evaluering af foreningsarrangement 6. december
Fint fremmøde – 24 til arrangement og 30 til spisning.
Godt fagligt indhold med introduktion til Golemans ledelsesstile.
Hyggelig og god afrunding med den efterfølgende spisning.
JL havde forud været i dialog med BUPL’s lederforening om
muligheden for at de pædagogiske ledere kunne deltage, men det
lykkedes ikke denne omgang. Vi fortsætter med at holde kontakten for
at kunne lave et konstruktivt samarbejde med BUPL’s lederforening.
For god ordens skyld vender vi et evt. samarbejde på kommende
generalforsamling.

2. Ny forhåndsaftale og løntilretninger
Orientering om ny forhåndsaftale gældende fra 1. marts 2017 for
ledere på folkeskolerne. Viceskoleledere og afdelingsledere er løftet et
trin samt individuelle lønstigninger.
Der er forhandlet samlede lønstigninger for ca. 500.000 kr. til hele
ledergruppen.

3. Skolearrangement 6. april
Festlig aften med god mad, vin og dans – 56 tilmeldte lige nu. Morten
og Ditte er tovholdere. Kompensation fra Ålborg-turen medfinansierer
arrangementet.

4. Aktuelle emner
a. Kommunens julegave – medarbejdere på antabus og med
sukkersyge er udfordret.
Foreningen påskønner, at Roskilde kommune vælger at give
alle medarbejdere så flot en julegave.
b. Status på centralisering af ejendomsadministration – vi er
opmærksomme på, hvordan den nye ordning fungerer på
skolerne.
c. Leje til svømme- og idrætsfaciliteter betales af skoleafdelingen.
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5. Orientering fra formandsmøde
JL deltog til ekstraordinært repræsentantskabsmøde og formandsmøde
den 11. januar i DGI-byen,
På repræsentantskabsmødet blev vores forslag om en
vedtægtsændring vedtaget, hvilket nu giver mulighed for, at
lokalforeninger kan beslutte at vælge forskudte valg til lokalbestyrelsen.
På formandsmødet blev indsatsen om Folkeskolen. Vores. Hele livet.
Drøftet om vi skal arbejde for at sætte valget af folkeskolen på
dagsorden i Roskilde – gerne med både politikere og lærerforening.
…
6. Generalforsamling og valg til bestyrelsen
Generalforsamling afholdes den 8. marts på Dåstrup Skole, og alle er
på valg til bestyrelsen. Vi skal desuden forholde os til muligheden for
forskudte valg.
Vi inviterer Claus eller Dorte til sidste halvdel.

7. Evt.

Venlig hilsen

Jon Lissner
formand og skoleleder TR
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Årshjul/aktiviteter 2017-18-19
Marts

2.
9.
16.-17.
30.

Møde med RLF
Generalforsamling
Regional skolekonference i Helsingør
Repræsentantskabsmøde i Odense

April
Maj
Juni

30. Lokalformandsmøde i Hillerød
1. Bestyrelsesmøde (ref. FJ)
1. Dialogmøde med RLF

Juli
August
September

Oktober
November
December
Januar

.
6. Regionalmøde i Hillerød
25. Lokalformandsmøde i Hillerød
3. Bestyrelsesmøde (ref. DS)
1. Formandsmøde
2.-3. Årsmøde i Ålborg
1. Julefrokost
16. Bestyrelsesmøde (ref. JL)

Februar
Marts

8. Generalforsamling (ref. BC)
15.-16. Regional skolekonference i Helsingør

