
        

     
 

 

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 12. november kl. 8.30 – 10.30  
Sted: Hammerum Skole 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad Pedersen 

    Afbud: Ingen 

 

2. Julefrokost 

Christian Rotbøl kan ikke komme. Andet indhold drøftes. 

Det ser ikke ud til, at det bliver muligt at finde en oplægsholder til medlemsmødet op til julefrokosten. 
Det besluttes derfor, at der arrangeres en beforedrink kl. 17.00-18.00, hvor medlemmerne løbende kan 
møde ind. Derefter, kl. 18.00, begynder julefrokosten. 
Der kommer indbydelse ud til alle medlemmer inden længe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Forhåndsaftale 

Status 

Forhåndsaftalen er besluttet. 
Alle lønskemaer bliver revideret i henhold til forhåndsaftalen, og der er stadig ingen, som vil opleve 
løntilbagegang. 
 
Bestyrelsen drøftede, hvad ”rimelig løndannelse” er, og om der stadig skal være en forhåndsaftale. 
Det er bestyrelsen holdning, at vi er godt tjent med en forhåndsaftale, der gælder for alle i ledelsen, som 
Skolelederforeningen har forhandlingsret for. 
 

4. Økonomi 

Statur på foreningens økonomi 

Kassereren viste lokalforeningens regnskab år til dato. 
Økonomien er ikke stærk, så det har stor betydning, at jule- og sommerarrangementerne ikke længere 
holdes på Hotel Eyde og, at der er en mindre egenbetaling fra dem, der deltager i disse arrangementer. 
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5. Formandsmøde og årsmøde 

Tilbagemelding og evaluering 
Vilkårsundersøgelse 

På formandsmødet arbejdedes der bl.a. i grupper om ”Frihed” som skoleledere i forhold til staten og 
kommunerne. 
Det viser sig, at mange kommuner faktisk er godt tilfreds med den mængde bindinger, der kommer fra 
kommunen. 
 
De ”40 forbedringer for folkeskolen” blev også behandlet i formandsmødet. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at den store fællesfest ikke levede op til forhåbningerne. 
Der er enighed om, at den fik en chance igen, men at der vendes tilbage til et arrangement ude i byen for 
Herning. 
 
Vilkårsundersøgelsen laves for tredje og sidste gang i denne form. 
Når resultaterne er behandlet, tager bestyrelsen det op i et medlemsmøde eller på generalforsamlingen. 
 

6.  Evt. 

Intet 


