
        

     
 

 

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 23. april kl. 8.30 – 10.30  
Sted: Gjellerupskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

2. Evaluering af medlemsmøde 

Sammenfatning fra grupperne og den øvrige diskussion 

Der er kommet tilbagemeldinger fra medlemmer, som har givet udtryk for, at det er rart, at foreningen 
udtrykker sin holdning tydeligt i årsberetningen. 
 
Fra grupperne kom: 

 Der bør ses på ledelseslagene i forvaltningen, så centerlederne bliver chefer. 

 Hvor får de øverste skoleledere deres sparring fra? 

 Især mellemlederne har for lav løn. 

 Det er svært som skoleleder og dermed embedsmand at pege på problemer. 

 Der er medlemmer, som gerne vil have flere møder for medlemmerne a la det, der blev afholdt efter 
budgetforliget 2019. 

 Der udtrykkes ønske om, at der samarbejdes mere mellem Skolelederforeningen og forvaltningen. 
 
I alle grupperne blev der givet udtryk for, at man gerne vil styrke fællesskabet mellem skoleledere, herunder 
mellemlederes deltagelse i skoleledermøder og problemet med, at forvaltningen er begyndt at sende de 
fleste mails kun til øverste skoleleder, hvor det er bedre, hvis de bruger den mailgruppe, der indeholder alle i 
ledelsen. 
 
Konkluderende kan det siges, at fokus skal rettes yderligere på fællesskabet i ledelsen og det skal forsøges 
at holde flere møder, som det omtalte ved budgetforliget. 
Herunder skal der arbejdes med hvilket indhold, disse skal have og hvor mange, der skal holdes. 

 

 

 

3. Medlemsundersøgelse 

Drøftelse af, hvordan vi bruger undersøgelsen fremadrettet 

Generelt er tilfredsheden i ledelserne bedre end ved sidste undersøgelse. 
Foreningen vil bruge undersøgelsens resultater i dens indledende møder med den nye centerleder på 
skoleområdet. 
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4. Forhåndsaftale 

Ny mulighed for at forhandle forhåndsaftale.  

Der er indledt forhandlinger om forhåndsaftalen. 
Der er Jørn Thomsen, der pt. sidder med disse forhandlinger på forvaltningssiden. 
 
I august blev det besluttet at have fokus på: 

 Ingen øverste ledere på under grundlønstrin 47 

 Grundlønsstigning til trin 50 til øverste ledere på skoler med mere end 600 elever 

 Beregningsmetode i forbindelse honorering for byggerier 

 Forhøjelse til alle af det generelle kvalifikationstillæg, der pt. ligger på 4.800 kr., til 10.000 kr. pr. år i 
00-niveau. 

5.  Evt. 

Kort drøftelse af situationen i forvaltningen efter Lisbeth Schmidt Andersens jobskifte. 


