Skolelederforeningen i Roskilde
Roskilde den 8. februar 2018

Referat af Skolelederforeningens generalforsamling,
torsdag 8. marts 2018 kl. 16.00 – 18.00 Dåstrup Skole
Valg af dirigent.
Nils Nørbo, Tjørnegårdsskolen
1. Vedtagelse af forretningsorden
Forretningsorden blev vedtaget.

2. Beretningen
Beretning gennemgået af formand Jon Lissner.
Nedenfor følger i overskrifter beretningens indhold inkl. kommentarer
Bestyrelsens arbejde
Bemærkning om generalforsamling for Lærerforeningen i Roskilde.
Skolelederforeningen ser frem til samarbejdet.
Bestyrelsens fokuspunkter
Bestyrelsen har været god til at give løbende orientering om bestyrelsens
arbejde og fokusområder.
Fokus på løn
Positivt at lønforhandlingerne har båret frugt.
Lønniveauet i Roskilde er godt med sammenlignet med andre kommuner.
Arbejdsmiljø
Kort drøftelse af medlemsundersøgelsen. Der ses stor tilfredshed med
oplevet tilfredshed med sit arbejde, men flertallet tilkendegiver stadig et for
højt timetal for en arbejdsuge.
Den sociale dimension og netværk
Positivt at bestyrelsen arbejder for, at de pædagogiske ledere får en
tilknytning i den sociale dimension/netværk.
Nye kollegaer
Hvad ligger foran os?
Afslutning
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab og budget.
Regnskab 2017 og budget 2018 gennemgået og godkendt.

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen indstiller, at der indføres forskudte valg. Dette begrundes i et
ønske om at sikre et kontinuerligt arbejde i bestyrelsen uagtet evt.
bestyrelsesmedlemmer udtrædelse i valgperioden.
Der var opbakning til bestyrelsen indstilling.
Formand og næstformand skal vælges i lige år
Yderligere ét medlem vælges i lige år
To medlemmer vælges i ulige år
Valgperioden 2 år.

5. Godkendelse af vedtægtsændring om overgang til forskudt valg
Ændring vedrører punkt 7. i vedtægterne.
Forslaget blev vedtaget.

6. Valg efter de nye vedtægter
Medlemmerne i den siddende bestyrelse har tilkendegivet, at de ønsker at
genopstille.
i. Valg af TR og formand (på valg i lige år)
Jon Lissner (Trekronerskolen)
ii. Valg af TR suppleant og næstformand (på valg i lige år)
Morten Naumann (Hedegårdene Skole)
iii. Valg af et bestyrelsesmedlem (valgperiode på 2 år og herefter
på valg i lige år)
Ditte Hasbeck Svendsen (Jyllinge Skole)
iv. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, (valgperiode på 1 år
og herefter på valg i ulige år med en valgperiode på 2 år)
Flemming Jørgensen (Sct. Jørgens Skole), Birgitte Kjær
Christensen (Dåstrup Skole)
v. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Indtræder en suppleant i
bestyrelsen sker dette i det pågældendes aftrædende
bestyrelsesmedlems valgperiode)
Pernille Dalsgaard Bøss (Klostermarksskolen) 1. suppl.
Henning Thøger Rasmussen (Margretheskolen) 2. suppl.
vi. Evt.

Herefter var der oplæg og dialog med Peter Cort, som er
forhandlingschef i Skolelederforeningen.
Bestyrelsen består af:
Jon Lissner, Morten Naumann, Flemming Jørgensen, Birgitte Kjær Christensen og Henning Thøger
Rasmussen. Suppleant er Ditte Hasbeck Svendsen.

