
    

                                                                                KALUNDBORG 
Jerslev d.01.05. 2019            

 

 

Bestyrelsesmøde d. 01.05.2019 kl. 12.00-14.00 
 

Deltagere: Bjørn Mortensen, David Elin, Heidi Schønberg Vesterskov, Vagn Engell, samt 

Trine Hjortebjærg 
 

Fraværende:  

 
1. Fra generalforsamlingen: 

Tænke temamøder 

a. At lønrammen/lokalaftalen tages op: Evt. efter sommerferien, når den nye 

aftale ligger klar. 

b. Genetablering af ledelsesrummet (værdier, tid, dialog, indflydelse) 

c. Strategi for gode vilkår for skoleledelser – hvilke vilkår har vi? Hvad tilbyder 

Kalundborg Kommune? Hvordan sikrer Kalundborg Kommune at der fortsat 

kan rekrutteres ledere? Vi forsøger at få fat i en konsulent og afholder tema-

dagen, som den første i det nye skoleår (omkring oktober). 

d. At Skolelederforeningen bliver indbudt til at afgive høringssvar 

e. At mentorordningen genetableres for skoleledere, af skoleledere 

f. Temamøder/faglige møder for hele skoleledelser med jævne mellemrum. 

 

2. Spisning i forbindelse med årsmøde: Pt. 16 tilmeldte. Vi bestiller bord til ”festmid-

dag” som vi afholder ude i byen. 

 

3. Lønbånd – landsbymodel – område ledelse: Pt. Giver det forskellige beløb, alt efter 

aftale og konkrete forhold. Der arbejdes for, at der skrives ind i aftalen, at lands-

bymodellen giver et bestemt beløb både til skoleleder og viceskoleleder.  

Distriktsskoleløsninger skal ligeledes drøftes og indskrives i aftalen. 

Derudover skal det drøftes, hvad vi som skolelederforening tænker om ændringer i 

strukturen. 

Vi drøftede at det er vigtigt, at der ikke fra administrationen sendes modsatrettede 

signaler om, at ledelsen skal tæt på kerneopgaven, samtidig med at der i øjeblikket 

debatteres landsbymodeller m.m. der hiver ledelsen væk fra kerneopgaven. Besty-

relsen mener det er vigtigt, at der er en daglig leder på alle matrikler. 

 

Der arbejdes ligeledes for, at der skrives ind i aftalen, hvad der gives tillæg for, 

samt hvad der gives. 

 

4. Vi skal udvælge repræsentant til ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse 

af ny direktør. Dette betyder at ansættelse af ny fagcenterchef er udsat og at den 

nuværende konstituering fortsætter, frem til der er ansat ny direktør. Bjørn Morten-

sen deltager.  

 

5. Ny TR-rammeaftale: Bestyrelsen undrer sig over, at de ikke er inviteret til forhand-

linger om TR-rammeaftaler m.m.  

 

6. Møde med vicer-netværket: Formanden er indkaldt til møde med vicer-netværket 

for at drøfte arbejdsopgaver og ansættelsesforhold. 
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7. Kursus lederforeningstilbud. Lederforeningen har sendt et tilbud på kurset ”Tal fol-

keskolen op”: Det undersøges om det er noget kommunen vil støtte op om.  

 

8. Sommerafslutning afholdes som vi plejer, tirsdag i uge 27. 

 

9. Punkter til næste møde:  

 

10. Evt. 

 


