
        

     
 

 

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 12. april. kl. 10.30 – 12.00 
Sted: Teams 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Torben Rathe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Skoledrift i Coronaperioden 

Drøftelse fra et lederperspektiv 

Det senere forløb med genåbning er forløbet med løbende indmeldinger med planer over, hvordan de 
enkelte skoler gennemfører genåbningen. 
Det har været en fin hjælp, at det er sendt ud, hvad man skal være opmærksom på, men det er oplevelsen, 
at der er tale om for mange tilbagemeldinger gennem forløbet. 
 
At genåbne skolerne har krævet rigtig megen omstillingsvilje fra medarbejderne. 
Det er oplevelse, at denne vilje, for en stor dels vedkommende, har været tilstede, men det er svært at blive 
ved med at stille sig klar til ændringer, der skal igangsættes i løbet af kort tid. 
 
Bestyrelsen erfaringsudvekslede de fire skolers planer for genåbning 2. Der er lokale forskelle, men de 
elever, der, den 18. maj 2020 kommer ind på de fire skoler, bestyrelsen repræsenterer i dette møde, får 
nogenlunde den samme længde på skoledagen. 
 
Den måde genåbning 1 er forløbet på, har gjort mange lærere og elever godt. Især har mange oplevet at 
undervise på ret små hold, og skoledagene har flere steder været kortere end normalt. 
 

mailto:LUNKH@herning.dk
mailto:LUNKH@herning.dk
mailto:SFSTR@herning.dk
mailto:SFSTR@herning.dk
mailto:GJEES@herning.dk
mailto:GJEES@herning.dk
mailto:VESJP@herning.dk
mailto:VESJP@herning.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Repræsentantskabsmøde 

Tilbagemelding på møde den 7. maj 

Mødet på tre timer foregik med 120 deltagere over Teams. 
Først var der fremlæggelse af beretningen, som kan ses på Skolelederforeningens hjemmeside. 
I den efterfølgende debat, var der drøftelse af, om foreningen er for skolepolitisk i forhold til at ville medvirke 
til at have ”den gode skole” og for lidt hardcore fagforening med fokus på lederes arbejds- og lønvilkår. 
 
Derefter var der valg, hvor de seks medlemmer i hovedbestyrelsen var på valg. 
Formand og næstformand var ikke på valg. 
Valgene blev gennemført med et pointsystem, hvor de delegerede skulle give de opstillede point fra et til 
seks point. 
Valgresultatet kan ses på foreningens hjemmesiden. 
 
Endelig var der indkommet et forslag om, at repræsentantskabsmødet afholdes dagen før årsmødet 
fremover. Forslaget blev vedtaget. 
 

 

 

 

4. Lederuddannelse 

Indkaldelser til Clavis-interview og følgegrupper 

Der skal dannes en følgegruppe til den lederuddannelse, alle ledere skal igennem de næste to et halvt år, 
med fem medlemmer. 
Bestyrelsen vil gerne være repræsenteret i denne følgegruppe og stiller Sisse Lymann til rådighed. 
 

5.  Evt. 

Intet 


