
Formandsberetning 2020 

Som sædvanligt er vi samlet her den 1. fredag i marts til den årlige 

generalforsamling. Det er jo starten på foråret, og i år går vi tilsyneladende direkte 

fra efterår til forår. Nu har det været november fire måneder i træk – ligesom i 

digtet ”Året har 16 måneder” – og vi går direkte til 1. forårsmåned. 

Som vi kunne se i vores vilkårsundersøgelse, har vi ledere jo rimelig lange 

arbejdsdage, så vi har kunnet konstatere, at vi ikke er gået glip af noget godt vejr, 

mens vi har arbejdet med at få folkeskolerne i Herning til at brillere. 

Implementeringens år 

Det seneste år har stået i implementeringens tegn. Efter byrådets beslutninger for 

budget 2019, har der været en lang række ting, vi har skullet få til at fungere. Rigtig 

mange skoler har oprette SFO, og vi har haft til opgave at tilbyde noget, der kunne 

være attraktivt trods en prisstigning på pasningsordningen. Hele den 

ledelsesmæssige organisering har været drøftet rundt omkring på skolerne, og det 

har betydet, at SFOerne bliver ledet på flere forskellige måder rundt i kommunen.  

Løsningen har jo taget udgangspunkt i de forudsætninger, vi hver især har. 

Budget 2019 bød også på flytning af skoler og byggeri af en ny talentafdeling. De 

berørte skoler har haft en meget stor opgave i at få beslutningerne ført ud i livet. 

Bydelsskolen og Valdemarskolen har taget mest spalteplads, da disse beslutninger 

har haft afgørende indflydelse på skolegangen for specielle elevgrupper. Det giver 

naturligvis forældrereaktioner og politiske reaktioner helt op på nationalt plan. 

Internt i vores forening har det givet anledning til nogle snakke for at støtte så 

meget, som vi kan. Senest har byrådet indgået et forlig omkring Bydelsskolen. 

Selvom det er en meget kontroversiel beslutning, der er truffet omkring 

Bydelsskolen, må vi håbe, at der kommer ro om hele sagen – for børnenes skyld. Det 

er ikke rart at gå i en situation, hvor man ikke ved, om man er købt eller solgt. 

Implementeringsåret har også omfatte en ny tildelingsmodel på skoleområdet – 

både når det gælder den almindelige tildeling og økonomisk omfordeling på det 

specialiserede område. På trods af mange møder og diskussioner, så er det ikke 

mange roser de nye modeller høster. Det gjorde de gamle modeller i øvrigt heller 

ikke. Grundlæggende handler det om, at uanset hvordan man omfordeler for få 

penge, så er det stadig for få penge. Herning Kommune gør en dyd ud af at få det 

hele for halve. Det kan være godt købmandskab, hvis det handler om konkrete 



varer. Men når det handler om mennesker og relationer, så kan man ikke hele for 

det halve. Enten er der et menneske at danne relationer med, eller også er der ikke. 

Man kan ikke effektivisere 45 min – en lektion. Enten er der en lærer i klassen, eller 

også er der ikke. Så de mange specielle og pludselige besparelser og de generelle 

grønthøsterbesparelser gør ondt. På en eller anden måde får I det til at fungere 

rundt omkring alligevel – og det skal og bør I/vi få rigtig meget ros for.  

Sluttelig har vi skulle implementere justering af folkeskoleloven, AULA og alt muligt 

andet, så der har været meget at tage fat på. 

Forhåndsaftale 

Skolelederforeningen har i en længere periode været i gang med at forhandle ny 

forhåndsaftale. I den periode har vi skiftet centerleder, og vi har derfor forhandlet 

aftalen på plads med Jørn Thomsen. Når man har med medlemmernes løn at gøre, 

så er det noget der betyder noget. Vores forvaltning havde et ønske om at lave 

aftalen mere enkelt, og vi have et ønske om, at der blev taget hensyn til vores meget 

forskelligartede skolestørrelse. Forvaltningen var mest indstillet på at kigge på 

lønnen for lederne på de mindste skoler, og det kan man også se af aftalen. Vi blev 

på intet tidspunkt lovet, at vi kunne øge den samlede sum til lederløn, men da 

forhandlingerne var omme, fik vi dog lidt flere penge til lederløn generelt. Det kan 

man naturligvis ikke være utilfreds med. Vi er dog også klar over, at forventningerne 

fra det enkelte medlem meget vel kan have været en anden. Man har jo altid et håb 

om, at nogen endelig vil få øje på, hvad jeg i virkeligheden er værd. Derfor er jeg 

også klar over, at ikke alle sidder tilbage og er helt tilfredse. 

I forhandlingerne skete der det, at forenklingen af aftalen betød, at vi fik lavet 

kvalifikationskroner om til funktionskroner. Vi må blankt erkende, at det var der ikke 

nogen om bordet, der havde set. Derfor kom der efterfølgende et tilbud ud om, at 

man kunne få en del af stillingstillægget til at stå som kvalifikationsløn. Det har et 

par stykker benyttet sig af. 

Ny overenskomst 

Per B. kommissionen har afleveret deres rapport, og vi venter nu på forhandlingerne 

om en aftale mellem DLF og KL og lærernes overenskomst. Rapporten kommer med 

en række anbefalinger, og jeg håber, at samarbejdet omkring kommissionen kan 

danne grundlag for en arbejdstidsaftale. Rapporten udtaler sig også meget om 

ledelsen af folkeskolen. Der er ikke repræsentation af nuværende skoleledere i 



kommissionen, og det mener jeg, der burde have været. Der er et par 

forvaltningschefer, der tidligere har været skoleledere, men det er ikke det sammen. 

Man ændrer perspektiv, hver gang man indtræder i en ny rolle. 

DLF ønsker en aftale om lærernes arbejdstid er på plads inden 

overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Hvis det sker, kan det kan 

lette skolelederforeningens rolle i OK21, så vi ikke kommer til at stå i samme 

uheldige situation som sidste gang, hvor vi var nær ved at komme i konflikt på 

baggrund af lærernes arbejdstid. 

Hvis vi kommer til at følge det private område, kan vi se frem til en fornuftig 

lønstigning ved de kommende forhandlinger. 

Skolelederforeningen 

På nationalt plan har skolelederforeningen arbejdet hårdt for at få et godt 

samarbejde med den nye undervisningsminister. Tilbagemeldingerne er, at hun er 

godt inde i sagerne, og at hun er lydhør over for skolelederforeningens synspunkter. 

Vores formandskab afleverede 40 forslag til forandringer til ministeren under 

overskriften ”Giv alle folkeskoler mere selvbestemmelse”. Undervisningsministeren 

tog godt imod det, og hun proklamerede afbureaukratisering ved sin tiltrædelse. 

Samtidig fik vi bekendtgørelsen om fravær – som man må sige stikker i en anden 

retning. Undervisningsministeren har været på rundtur i lærerkredsene, og det lader 

til, at statsministeren har givet hende en bundet opgave i at få lærerne ind i 

vælgerfolden igen. Det kan godt påvirke vores situation – men nu må vi se. 

Her i vores del af foreningen har vi haft vores traditionelle sammenkomster, hvor vi 

har lejlighed til at være sammen på en uformel måde. På seneste generalforsamling 

blev det efterspurgt, at der blev afholdt flere medlemsmøder. Det har vi gjort, og 

den flok, der har valgt at møde op, har vi haft en god dialog med.  

Vi har kunnet konstatere, at knap så mange som tidligere deltager i vores 

arrangementer, og derfor er vi meget åbne for, om der er noget, vi skal lave om. Vi 

er dog rigtig glade for dem, der kommer, og det vil vi fortsat fokusere på. 

Fremtid 

For nyligt fik jeg at vide, at Herning vil gå med projektet ”lærer til leder”. Det er vi 

meget glade for, og det har vi kæmpet for i mange år. Det er rigtig vigtigt, at 

ledertalenter blandt lærerne får mulighed for at få deres talent bragt i spil. Vi har 

fået mange ledere fra omkringliggende kommuner, der har uddannet sig gennem 



netop det projekt. Nu kan vi få gode folk i uddannelse til vores egne stillinger og 

måske give lidt tilbage til omegnskommunerne. 

Alle os, der har taget diplom i ledelse, har som udgangspunkt den uddannelse, som 

CBL mener er relevant i vores arbejde. Men nogle gange kan det være godt at få 

noget ny inspiration. Derfor vil vi i foreningen prøve at få indført, at man kan tage 

eks. mastemoduler som opkvalificering. Som det ser ud nu, kan man ikke få en hel 

master, men det er vigtigt at have nogle muligheder alligevel. 

Når vi mødes til næste år, er der sikkert fuld gang i forhandlingerne omkring ny 

overenskomst, og det bliver et tema for os i foreningen her gennem 2020. Vi håber 

naturligvis på et godt resultat, så vores løn i højere grad matcher forventningerne 

end vores vilkårsundersøgelse viser, den gør nu. 

Samarbejdet i skolelederforeningens bestyrelse 

Jeg vil slutte af med at takke for samarbejdet i skolelederforeningens bestyrelse. I en 

del år har sammensætningen i bestyrelsen været den samme. Det har været en 

fornøjelse, og erfaringen i samarbejdet gør mange ting lettere. Men nu er det tid til 

forandring. Det er jo generalforsamlingen, der har bestemt, hvor stor en forandring 

er blevet, og det kender jeg af gode grunde ikke til i skrivende stud. Men da Henning 

ikke stiller op igen, så er en forandring i hvert fald sikker. 

En stor tak til dig, Henning, for et godt og tæt samarbejde gennem mange år. Du har 

rigtig mange kvaliteter, og du vil blive savnet i bestyrelsen. Heldigvis forbliver du jo 

en god kollega i andet regi. 

Endnu engang til alle jer der kommet og rigtigt godt arbejde fremover. 

 

 

 

 


