
        

     
 

 

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 10. dec. kl. 8.30 – 10.30  
Sted: Vestervangskolen 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud:  

 

2. Forhåndsaftale 

Vi skal evaluere på vores nye forhåndsaftale. Der har været nogle kommentarer på den måde, vi har valgt 
at lade kvalifikationsløn overgå til funktionsløn. Det drejer sig om de 5000 kr., der kommer fra 
basisleder/Grenå og de 4800, der før lå i personlig kvalifikationsløn. Disse 9.800 kr. er nu en del af 
stillingstillægget, som er en funktionsløn. Vi skal drøfte situationen – både principielt og reelt. 

Der har været henvendelser til Skolelederforeningen om overgang fra kvalifikationsløn til funktionsløn. 
 
Der er flyttet 9.800 kr. fra kvalifikationsløn til funktionsløn for alle på forhåndsaftalen. 
Det er principielt ikke i orden, men der er ingen på nogen side af bordet, der har været opmærksomme på 
det. 
 
Idet det drejer sig om et stillingstillæg, er der ikke tale om en funktion, som kan tages fra en leder, og derfor 
kan tillægget ikke forsvinde. 
 
Da det er en principiel problemstilling, vil bestyrelsen rette henvendelse til forvaltningen for at se, om vi kan 
få omplaceret de 9.800 kr. til et stillingstillæg, som er kvalifikationsløn. 
  

 

3. Generalforsamling 

Drøftelse af indhold 

Der er generalforsamling den 6. marts 2020 kl. 17.00 på Hotel Eyde. 
 
Bestyrelsen vil invitere Christian Rotbøl til at komme og give et oplæg. 
 
Det bliver undersøgt, om resultaterne af medlemsundersøgelsen kan bruges til at blive behandlet af 
generalforsamlingen. 
Løn er en del af det, der undersøges, og vil, i givet fald, også være en del af den drøftelse, der vil være i 
generalforsamlingen. 
Endvidere vil generalforsamlingen tale om, hvordan der generelt støttes op om fællesskabet i 
skoleledergruppen i Herning. 
Endelig er der valg til bestyrelsen. 
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4. Julefrokost 

Evaluering 

For en sikkerheds skyld er Fox & Hounds booket til julefrokosten i 2020. 
Julefrokosten på Herningsholmskolen i år var hyggelig og sjov. 
Det ærgrer bestyrelsen, at det kun er omkring halvdelen af medlemmerne, der har mulighed for at deltage i 
festen. 
 

5.  Evt. 

Den demografiske regulering på 5,5 mio. kr. i skolernes budgetter, som kom ind over budgetudmeldingen i 
sidste øjeblik, er i bestyrelsen øjne meget uheldig. 
 
Bestyrelsen forstår ikke, hvordan demografireguleringen beregnes, og beslutter at rette henvendelse til 
forvaltningen for at få et møde, hvor bestyrelsen kan få en forklaring. 
 
I det netop overståede formandsmøde var der drøftelse af Aula. Der er bred enighed i kommunerne om, at 
det, det er meningen, Aula skal kunne, fungerer. Nogle widgets fungerer mindre godt, men disse er 
eksterne leverandørers produkter. 
 
Årsmødet i København var et godt arrangement. Der var gode foredrag, og idéen med, at de kun har en 
varighed pr. styk på omkring en halv time, fungerer fint. 
Den store fælles fest, til gengæld, har fået negativ kritik landet over. 
I Herning valgte vi i år at give den fælles fest en ny chance, men der er nok ikke tilslutning til, at vi igen 
næste år deltager i den fælles fest. 
 


