Skolelederforeningen i Roskilde

Bestyrelsesmøde den 8. maj 2018 kl. 16.30-18.30
Mødet afholdes på Trekronerskolen

Dagsorden:
1. Velkommen til ny bestyrelse
Velkommen til Pernille, der er ny i bestyrelsen.

2. Evaluering af generalforsamling
Rammen fungerede fint – det var ok at holde arrangementet i det
sydlige Roskilde. Der var fin deltagelse.
Indholdet med formandens beretning, drøftelse af denne og oplæg fra
hovedforeningen omkring OK18 fungerede godt.

3. Evaluering af ledelsesfest
Det var en god måde at lære hinanden bedre at kende på. Godt at det
var for hele ledelsesteamet, så det ikke bliver tilhørsforhold til
foreningen, der alene bliver afgørende. Vi gentager arrangementet til
næste år.

4. Årshjul og aktiviteter
a. Skoleledernes årsmøde
Der er booket hotel til en del skoleledelser i Odense. Der er nu
åbent via foreningens hjemmeside for yderligere booking.
b. Sociale/faglige arrangementer, herunder samarbejde med BUPL
Vi inviterer BUPL med til at arrangere / deltage i ledelsesfesten
og andre arrangementer, hvor vi har en fælles interesse.
Årshjul Se bilag.

5. Temaer til drøftelse med forvaltningen
6. ferieuge, afspadsering og arbejdstid, hvordan håndteres det?
Psykisk arbejdsmiljø for ledere i Roskilde
Mentorordning for nye kollegaer i kommunen
Sparringpartnere for skoleleder, hvor er de i systemet?
Kontinuerlige drøftelser mellem TR og skolechefen i løbet af året,
hvordan skabes der rum for det?
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6. Udpegning til bestyrelserne på Roskilde Katedralskole og Roskilde
Gymnasium
Skoleleder foreningen indstiller Kasper Nyholm til bestyrelsen på
Roskilde Katedralskole og Jon Lissner til bestyrelsen på Roskilde
Gymnasium efter ønske fra begge gymnasier.

7. Mentorordning for nyansatte ledere
Emnet drøftes med forvaltningen.

8. Opfølgning på trivselsundersøgelsen 2017 og skolelederforeningens
medlemsundersøgelse
Trivselsundersøgelsen 2017 er sat på dagsordnen på
skoleledermødet. Det er ønskeligt, at der bliver en proces omkring
undersøgelserne, hvor resultaterne af den kommunale
trivselsundersøgelse og skolelederforeningens undersøgelse
trianguleres.

9. Netværk for afdelingsledere og vicere
Det er væsentligt, at der skabes et godt fundament for netværk både
fagligt og relationelt.
Skolelederforeningen inviterer afdelingsleder og vicere med henblik på
at drøfte, hvordan der kan skabes meningsfulde netværk for gruppen.
Birgitte og Ditte kommer med et oplæg til dette efter sommerferien.

10. Aktuelle emner
a. Status på OK18 – nærmere info på kommunalt netvæksmøde
den 23. maj.
b. Evaluering af forflyttelsesrunden – der har været forskellige
udmeldinger fra forvaltning og HR, som har været uheldig.
c. Underskrivning af regnskab til hovedforeningen

11. Evt.
Kan vi tydeliggøre arbejdet omkring foreningen? Referaterne fra
bestyrelsesmøderne kan sendes direkte til alle medlemmer. Skal vi
overveje et nyhedsbrev – vi tænker over det.

Referent: Flemming Jørgensen
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Årshjul/aktiviteter 2018-19
Maj

8. Bestyrelsesmøde (ref. FJ)
23. Tværkommunalt netværksmøde i Hillerød

Juni

22. Bestyrelsesmøde
25. Møde for skolekonsulenter

Juli
August

21. Bestyrelsesmøde - Dåstrup

September
Oktober

11. Bestyrelsesmøde - Klostermarken
31. Formandsmøde i Odense
31. Foreningsarrangement

November

1.-2. Årsmøde i Odense

December

13. Bestyrelsesmøde

Januar

16. Bestyrelsesmøde - Jørlunde
17.-18. Lederseminar Jørlunde

Februar
Marts

7. Generalforsamling - Jyllinge Skole
14.-15. Regional skolekonference i Helsingør
29. Ledelsesfest

