
        

     
 

 

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 14. jan. kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Sdr. Felding Skole 
 
 
1. Deltagere: Henning Busted, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad Pedersen 

    Afbud: Ingen 

 

2. Forhåndsaftale 

Tilbagemelding på udfordring med overgang fra kvalifikationsløn til funktionsløn. 

Den 19. december 2019 blev der skrevet ud til alle medlemmer, at man kunne henvende sig til Anette 
Nørtoft, hvis man gerne ville have ændret stillingstillægget, så 9.300 kr. af den blev sat under K-løn. 
Det har to ønsket, og lønskemaet er ændret. 
Sidste frist for at henvende sig til Anette Nørtoft om dette er den 31. januar 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Foreningens økonomi 

Gennemgang af resultat for 2019 og budget 2020 

Der er lidt bedre likviditet ved udgangen af 2019 end ved udgangen af 2018. 
Det skyldes de besparende tiltag, der er blevet gjort i 2019. 
Der er dog ikke penge nok til fuldt ud at betale generalforsamlingen den 6. marts 2020. Derfor vil der 
sandsynligvis blive opkrævet en mindre brugerbetaling for middagen. 
 
Sommerarrangementet i det igangværende skoleår er den 2. juni 2020. 
 

4. Medlemsundersøgelse 

Fælles gennemgang og drøftelse af brugen af undersøgelsen 

Resultaterne i Herning ligger ret tæt op ad landsresultatet. 
Bestyrelsen gennemgik en del af resultaterne og færdiggør dette arbejde i mødet i februar 2020. 
Lands- og Herningresultaterne udsendes til medlemmerne sammen med nærværende referat. 
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5. Demografiregulering 

Tilbagemelding fra møde med Jytte Grønkær vedr, demografiregulering 

Bestyrelsen har bedt om møde med Jytte Grønkær, CUO, for at få en forklaring på, hvordan 
demografireguleringen beregnes i centralforvaltningen. 
Erik Søgaard og Jes Monrad deltog i møde med Jytte Grønkær. 
Kort fortalt beregnes demografireguleringen således: 
Børnetallet er udgangspunktet. 
Det divideres med 28, og man får antal klasser. Alle skoler har en klasse ved den første elev på årgangen. 
Hver klasse ganges med det antal lektioner, den skal undervises, og derefter ganges der med ca. 21.000 
kr., som en lektion koster. 
Hver elev får godt 2.000 kr. til materialer, administration, inventar m.v. 
Det tal, man kommer frem til på denne måde, sammenlignes med tallet for året før, og man har den 
demografiske regulering for det nye år. 
 
I 2020 er der ni klasser færre end i 2019. Det er grunden til den negative demografiregulering, som skolerne 
blev gjort opmærksom på i skoleledermødet, der havde ressourcetildeling på dagsordenen. 
 

6.  Evt. 

Der er generalforsamling den 6. marts 2020 kl. 17.00 – 19.00. 
Derefter er der socialt samvær. 
 
Der udsendes foreløbig og endelig dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 


