
        

     
 

 

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 17. september kl. 8.30 – 10.30  
Sted: Lundgårdskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

2. Budget 2020 

Drøftelse af oplæg på Lundgårdskolen 

MEP fortsætter i 2020, og 0,3 % besparelsen fortsætter i 2020 og 2021. 
Bortset fra det ser det ikke ud til, at der er lagt op til de store besparelser på folkeskoleområdet. 
Skolelederforeningen vil ikke indsende høringssvar vedr. budget 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Forhåndsaftale 

Status 

For ca. tre uger siden holdt foreningen seneste møde med forvaltningen om forhåndsaftalen. 
 
Her blev den gamle aftale gennemgået og sammenholdt med udkastet til justeringen. 
Foreningens opmærksomhed har i høj grad rettet sig mod mellemledernes løn. Der blev derfor foreslået 
forskellige muligheder for at komme dette problem i møde. 
Aflønning i forbindelse med større byggerier ser ud til at måtte falde tilbage til den nuværende aftale. 
 
En del vil skulle have et personligt tillæg for at beholde den samme løn, som de har nu, og nogle vil stige lidt 
i løn.  
Forvaltningens udgangspunkt var i udgangspunktet ikke, at der skulle afsættes flere lønkroner til 
skoleledelse. Hvis vi får det sidste på plads, vil der dog være lidt flere lønkroner til ledelsesløn i den nye 
aftale. 
 
Hvis vi får det sidste på plads omkring mellemlederløn, vil forhåndsaftalen inden længe blive underskrevet. 
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4. Ny lederforening for dagtilbud 

Tilbagemelding fra Michael vedr. samarbejde med skolelederforeningen 

Michael har ikke ønsket at deltage i dagens møde. 
Muligvis vil han deltage i et senere møde for at fortælle om deres nye organisation. 
 
Hvis det viser sig muligt, vil Skolelederforeningen tale med den nye forening for ledere i daginstitutioner om, 
hvorvidt der er emner, vi i fællesskab kan arbejde om og, om der er nogle interesser, vi har et fælles ønske 
om at fremføre. 
 

5. Fællesskabsstrategi 

Drøftelse arbejdet med den nye inkluderende strategi 

Bestyrelsen lavede en kort status over, hvordan arbejdet skrider frem i de mange underudvalg under 
fællesskabsstrategien. 
 

6. Aula 

Drøftelse 

Der er d.d. kommet en udmelding om, at man nu kan være sikker på, at AULA i en eller anden form sættes i 
gang i uge 43. 
 
Bestyrelsen drøftede, om kommunikation mellem medarbejdere skal holdes ude af AULA og i stedet foregå 
i Outlook (@dblit). 
Ligeledes blev det vendt, om medarbejdere skal bruge Outlooks kalender til aftaler og til skolens kalender 
og, at Teams kan bruges til håndtering af de mange dokumenter, der ikke skal lagres i AULA under ’Sikre 
filer’. 
 
Der kom forskellige bud på, hvad man kan gøre. 
 

7.  Evt. 

Herningsholmskolen vil gerne lægge lokaler til julearrangementet for skoleledere. 
 


