
        

     
 

 

Skolelederne i Herning 
 

Sisse Lymann Jensen, Næstformand       SUNSJ@herning.dk             96 28 77 51    29 28 35 59 
Sunds-Iskov skole, Nøddevej 13 

 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. april. kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Vestervangskolen eller Teams 
 
 

1. Deltagere: Sisse Lymann Jensen, Ketty Høj, Torben Rathe, Erik Søgaard og Jes Monrad Pedersen 

    Afbud: Ingen 

Velkommen til Sisse 

 

3. Konstituering 

Torben Rathe fortsætter som kasserer og Jes Monrad Pedersen fortsætter som sekretær. 
 

2.  Deltagelse af daginstitutionernes lederforening 

Den nye lederforenings organisering og rolle. Drøftelse af samarbejdsflader. Michael og Anne deltager. 

Michael Vigsø og Anne Skifter Laulund var inviteret til at deltage i punkt 2 i foreningens bestyrelsesmøde. 
Michael og Anne er formand og næstformand i deres lederforening. 
 
De fortalte om den nye forening og deres måde at arbejde på. De arbejder på samme måde som 
Skolelederforeningen i samarbejdet med forvaltningen. 
Foreningen er oprette 1. august 2019, og der sidder fem ledere i dens bestyrelse. 
Tilknytningen til BUPL indebærer ikke, at lederne behøver være medlem af BUPL for at kunne være 
medlem af den nye forening. 
 
Både deres lederforening og Skolelederforeningen er enige om, at Q-udvalget bør begynde at holde Q-
møder trods Corona-krisen. 
Det er væsentligt, at dette udvalg kan være med til at kvalificere de beslutninger, forvaltningen er nødt til 
at tage pt. 
Begge foreninger vil rette henvendelse til forvaltningen med dette forslag. 
 
Skolernes overskud fra 2019 er vokset lidt i forhold til 2018, og dagtilbuddenes overførsler i 2019 er 
vokset en del mere i forhold til 2018. Dette blev drøftet i forhold til, hvordan man kan undgå, at der sker 
overførsler fra år til år. 
En metode kan være, at skoler og dagtilbud kan komme ud af regnskabsårene med op til 3-5 % af sit 
samlede budget i over- eller underskud. Dermed er det kommunekassen og ikke den enkelte skoles eller 
institutions kasse, der bruges som den buffer, det er nødvendigt at have at arbejde med. 
Daginstitutionerne mener, at der skal være et loft for, hvor stort over-/underskud må være, uanset skolens 
eller daginstitutionens budget er. 
 
De to bestyrelser vil forsøge at mødes to gange om året fremover. 
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4. Skolernes økonomi 

Pba. af medieomtalen om et stort mindreforbrug i BOU drøftes foreningens holdning til spørgsmålet. 

Punktet blev allerede drøftet i punkt 2. 
Det blev drøftet, hvordan situationen i 2019 har været på skoledelen og på SFO-delen. 
Resultaterne varierer meget fra sted til sted. 
Skolelederforeningen er ikke enig med lederforeningen i daginstitutionerne om, at der skal være loft for 
størrelsen af over-/underskud. Her mener Skolelederforeningen i Herning, at det er budgettets størrelse, 
der afgør bufferens størrelse. 
 

5.  Corona-krisen 

Drøftelse af skolernes situation i Corona-krisen 

Regeringens måde at åbne skolerne på har i udgangspunktet været problematisk. De mange restriktioner 
og elevernes læring og velbefindende strider mod hinanden. 
 
Rundt på skolerne er det dog gået bedre, end man kunne have frygtet. Skoleledernes store arbejde i 
planlægningsperioden i påsken har givet det bedst mulige grundlag for en delvis genåbning. 
Mange medarbejdere er meget positive i deres tilgang, og eleverne gør det fantastisk godt. 
 
De vilkår, lærerne er mødt ind til genåbning på, er forskellig rundt i kommunen. 
Nogle steder er lærerne, der normalt er i 0.-5. klasse fuld tid på skolen, og de øvrige er hjemme med 
hjemmeundervisning. 
Andre steder er alle, der kan komme på arbejde på skolen, på arbejde. Antallet af de timer, lærerne er på 
skolen på denne type skoler varierer fra næsten ingen til de normale ca. 25. lektioner. 
 
Hjemmeundervisningen har det mange steder svært. 
 

6. Lederuddannelse 

Drøftelse af ny kompetenceudvikling for skoleledere og muligheden for at få betalt lærer-til-leder. 

Det, vi foreløbig er blevet gjort bekendt med i forhold til lederkurser, har lydt fint. 
Der kommer mere konkret om kurset den 14. april 2020 på ledermødet. 
 
Lærer-til-leder har foregået på en lidt underlig måde. 
Det var usikkert hvor mange, der kunne få tilbudt uddannelsen, og det var usikkert, om man skulle lade 
dem, der havde lyst, søge, eller man skulle ”prikke”. 
 

7.  Evt. 

Det har været efterspurgt, at ledernetværksmøderne bliver gennemført online. Det kunne eventuelt gøres 
fagopdelt af hensyn til antallet af deltagere. 
 


