
    

                                                                                KALUNDBORG 
Hvidebæk den 27.03.19 

 
Referat af generalforsamlingen den 27. marts kl. 15.00 på Hvidebæksko-

len - musiklokalet. 
16 tilstedeværende medlemmer 

 
Referat: 
 

1. Valg af dirigent: Kenneth blev valgt. Der er udsendt varsel til generalfor-
samlingen i god tid.  

 
2. Formandens beretning:  

 

Lønaftaler 
Vedrørende ikke øverste ledere er det vigtigt at vi fastholder at det er en 

forhandling der foregår i lokalt regi af skolelederen. 
I bestyrelsen vil vi arbejde på, at de lønbånd der er aftalt for øverste skole-
leder udbygges med en aftale om, hvordan der skal handles hvis det kom-

mer på tale, at der skal arbejdes yderligere med landsbyordningen eller lig-
nende. 

 
Samtaler med direktøren 
Der afholdes månedlige møder mellem formanden og direktøren, der har 

bl.a. været talt om:  
• Kvalitetsrapport 

• Målfastsættelse 
• Ledelsens primære opgaver i forhold til politiske udmeldinger 

  
Samtalerne med kreds 53 (dlf) 
Det har været, og er stadig vigtigt, at der etableres et fornuftigt og tillids-

fulgt samarbejde med Kreds 53. Det betyder, at formand og næstformand 
deltager i jævnlige møder med kredsen, hvor mange samarbejdsområder 

har været berørt. Det er vigtigt for os, at der er et samarbejde som sikrer at 
aftaler laves og udformes på den enkelte skole, så de er i harmoni med den 
lokale kultur og historik. 

 
Der opfordres til at besøge skolelederforeningens hjemmeside – der ligger 

mange gode beskrivelser af foreningens arbejde. Derudover kan referater 
fra lokalforeningens møder ligeledes findes på hjemmesiden. 
 

3. Kommende opgaver, ønsker fra medlemmerne? Er der ønsker om sociale-
/faglige arrangementer? 

 
Der er ønske om at der arbejdes for: 

a. At lønrammen/lokalaftalen tages op 
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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? 
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 mellem-
rum. 

Evt. afholdelse af temamøder om ovenstående. 
 

4. Fællestur til Skolelederforenings årsmøde 31.oktober – 1.november? Der er 

pt. 8 tilmeldinger. Lokalforeningen betaler middag torsdag aften. Der skri-
ves ud på ny. 

 
5. Budget – regnskab: Der er pt. 37.571,07 kr. på kontoen. Regnskabet god-

kendt. 

 
6. Indkomne forslag. I.a.b. 

Forslag der ønskes behandlet skulle være bestyrelsen i hænde senest den 
16. marts 2019, sendt til bjmo@kalundborg.dk. Ingen forslag modtaget. 

 
7. Eventuelt:  

Der udtrykkes utilfredshed med, at mentorordningen for skolelederne er på 

vej ud/ikke varetages af andre skoleledere. 
Der blev orienteret om, at åremåls- og kontraktforhandlinger føres af ho-

vedforeningen. 
 
 

     På bestyrelsens vegne 
     Bjørn Mortensen Fmd. 
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